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Kas laikoma suaugusiøjø
mokymusi?

Kiek Lietuvos suaugusiøjø
mokosi?

KAIP PADIDINTI SUAUGUSIØJØ
MOKYMOSI GALIMYBES?
„Þmogus mokosi visà gyvenimà“. Tais laikais, kai ðis posakis buvo sukurtas, suau-

gusio þmogaus mokymasis laikytas savaiminiu procesu,  priklausomu nuo gyve-

nant ágyjamos patirties ir nenuspëjamu kaip likimas. Pastaraisiais metais  ði filosofi-

në áþvalga virsta imperatyvu: „Þmogus turi mokytis visà gyvenimà“. Tai lemia kelios

prieþastys:

• sparti gyvenamosios aplinkos ir gyvenimo bûdo kaita, susijusi su naujø techno-

logijø taikymu ir naujomis socialinio gyvenimo organizavimo formomis,  dël

kurios atsiranda nauji sëkmingam integravimuisi visuomenëje bûtino raðtingu-

mo reikalavimai (informaciniai, teisiniai, ekonominiai ir kt.);

• technologiniai darbo procesø pokyèiai ir struktûriniai darbo jëgos paklausos

pokyèiai: elementaraus darbo vaidmens maþëjimas augant poreikiui atlikti su-

dëtingas operacijas sudëtinga technika ar metodikomis;

• ávairiø rûðiø mobilumo augimas – gyvenamosios vietos, darbovietës, pareigø,

profesijos keitimo daþnëjimas;

• visuomenës senëjimas – vidutinës gyvenimo trukmës ilgëjimas, vidutinio dir-

banèiøjø amþiaus didëjimas ir ekonominio vyresnio amþiaus þmoniø vaidmens

augimas – bei anksèiau ágyto iðsilavinimo nepakankamumas.

Nuolatinis suaugusio þmogaus mokymasis yra naudingas ir jam paèiam, ir visuo-

menei, kurioje gyvena. Asmeniui mokymasis padeda adaptuotis kintanèioje aplin-

koje, dalyvauti socialiniame gyvenime, sveikiau gyventi bei iðlikti ekonomiðkai sau-

giam, be to, teikia saviugdos dþiaugsmo. Didëjant visuomenës nariø iðsilavinimui

didëja ir kûrybinës jos galios, ûkio naðumas bei konkurencingumas tarptautinëse

rinkose, taip pat socialinë sanglauda bei politinis stabilumas. Dël to suaugusiø þmoniø

mokymas(is) tampa svarbia  strategine ðvietimo kryptimi.

Kol mokymosi visà gyvenimà idëjos  nebuvo tapusios kertinëmis ðvietimo politikos

idëjomis, daugiausiai dëmesio ið visø suaugusiøjø ðvietimo formø skirta formaliajam

profesiniam mokymuisi, suteikianèiam þmogui specialybæ ir sudaranèiam sàlygas

dalyvauti darbo rinkoje. Pastaruoju metu, pleèiantis suaugusiøjø mokymosi tikslø

sampratai ir daugëjant mokymosi bûdø, ne maþiau vertingomis laikomos ir kitos

mokymosi formos, kinta suaugusiøjø ðvietimo prioritetai ir jo organizavimo uþdavi-

niai. Lygia greta daugëja tyrimais pagrástos informacijos apie suaugusiøjø moky-

mosi veiksnius bei poreikius.

Ðiame trumpraðtyje, remiantis ávairiø tyrimø duomenimis, apþvelgiama  suaugusiøjø

mokymosi padëtis Lietuvoje ir, nedetalizuojant strategijø, aptariamos bendrosios

suaugusiøjø mokymosi galimybiø didinimo kryptys.
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SUAUGUSIØJØ MOKYMOSI SAMPRATA IR FORMOS

Suaugusiøjø mokymasis labiausiai atitinka Europos Komisi-

jos priimtà mokymosi visà gyvenimà apibrëþimà: juo laikoma

„visa mokymosi veikla, kurios tikslas yra pagerinti þinias, ágû-

dþius ir kompetencijas asmeniniu, pilietiniu, socialiniu ir (ar-

ba) darbiniu (profesiniu) aspektais“. Skiriant suaugusiøjø mo-

kymàsi nuo mokymosi visà gyvenimà daþniausiai patikslina-

ma, kad suaugusiøjø mokymasis yra tam tikro amþiaus as-

menø (tarkim, nuo 18 ar 25 metø) arba baziná iðsilavinimà

ágijusiø asmenø mokymasis.

Klasifikuojant suaugusiøjø mokymosi ávairovæ ðiuo metu ski-

riamos tokios pagrindinës jo formos:

Formalusis mokymasis – tikslingas ir aiðkios struktûros (api-

brëþtos trukmës, vykstantis pagal tvarkaraðtá, hierarchinæ chro-

nologinæ priëmimo ir baigimo tvarkà) mokymas(is), pasibai-

giantis oficialiø iðsilavinimo lygá liudijanèiø dokumentø áteiki-

mu; daþniausiai vyksta mokymo ástaigose.

Neformalusis mokymasis – tikslingas ir organizuotas mo-

kymasis, kuris pasiþymi viena ar keliomis ið ðiø ypatybiø: ne-

turi hierarchinës struktûros, priëmimo reikalavimø, registravi-

mo, apibrëþtos trukmës, tvarkaraðèio, já baigus neiðduodami

oficialûs iðsilavinimo lygá liudijantys dokumentai1 .

Savaiminis mokymasis – natûralus mokymasis dël kasdie-

nës veiklos darbe, ðeimoje ar laisvalaikiu; jis gali bûti ir tiks-

lingas, ir atsitiktinis, kartais nepastebimas net paties besimo-

kanèiojo.

Be to, dar skiriamas profesinis, tai yra suteikiantis darbui

atlikti reikalingas  kompetencijas, ir neprofesinis moky-

masis. Visø iðvardintø mokymosi formø santykis parody-

tas schema.

1 Taèiau gali bûti iðduodami ágytos kompetencijos ar kvalifikacijos paþymëjimai.

Suaugusiøjø mokymosi formos

Profesinis
mokymasis

Neprofesinis
mokymasis

Savaiminis mokymasis

Formalusis
mokymasis

Neformalusis
mokymasis

SUAUGUSIØJØ MOKYMOSI LYGIS LIETUVOJE

Statistikos departamento 2006 m. atlikto suaugusiø (25–64 me-

tø) gyventojø tyrimo duomenimis, per vienerius metus kokiu

nors bûdu – formaliai, neformaliai ar savarankiðkai – mo-

kësi 55 proc. ðalies suaugusiøjø. Pagal mokymosi formas

jie pasiskirsto taip:

• formalusis mokymasis – 6 proc.;

• neformalusis mokymasis – 31 proc.;

• saviðvieta – 45 proc.

Saviðvieta tiriant suaugusiøjø mokymosi lygá laikytas nuolati-

nis savarankiðkas mokymasis, kuris remiasi asmens ið ávairiø

ðaltiniø gaunamomis þiniomis ir praktine patirtimi.

Ðie duomenys paneigia daþnà nuomonæ, kad Lietuvos suau-

gusieji daugiausia mokosi formaliai. Ið tiesø daþniausias yra

savarankiðkas mokymasis ið knygø, specializuotø þurnalø bei

naudojantis kompiuteriu ir internetu.

Lietuvos suaugusiøjø mokymosi lygis 2006 m.

(procentais, per metus)

Duomenø ðaltinis: Statistikos departamentas, Suaugusiøjø
ðvietimo statistinio 2006 m. tyrimo rezultatai
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Lyginimui su kitomis Europos ðalimis naudojamas kitas –

25–64 metø suaugusiøjø mokymosi per pastaràsias ketu-

rias savaites – rodiklis. 2006 m. Lietuvoje jis sudarë apie 5

proc.1  ir buvo perpus maþesnis nei vidutiniðkai Europos

Sàjungoje (10 proc.). Panaðiausias á Lietuvos suaugusiøjø

mokymosi rodiklis yra Lenkijoje (4,7 proc.), kitose kaimyni-

nëse ðalyse – ðiek tiek aukðtesnis (Latvijoje 6,9 proc., Estijoje

6,5 proc.). Aukðèiausi mokymosi rodikliai – Ðvedijoje (apie

32 proc.), Danijoje (29,2 proc.), Didþiojoje Britanijoje (apie 27

proc.) ir Suomijoje (23,1 proc.).

Suaugusiøjø mokymosi lygis Europos valstybëse 2006 m.

(25–64 m. gyventojø, kurie mokësi per pastaràsias keturias savaites, dalis procentais)

BENDROSIOS SUAUGUSIØJØ MOKYMOSI TENDENCIJOS

Suaugusiøjø mokymosi poþiûriu visuomenë nëra vienalytë –

vienos socialinës grupës mokosi daugiau, kitos – maþiau ar-

ba beveik visai nesimoko. Lietuvai, kaip ir kitoms ðalims, bû-

dingas reiðkinys, vadinamas „ðv. Mato efektu“2 . Tai tokia pa-

Lietuvos suaugusiøjø mokymosi lygis pagal iðsilavinimà ir uþimtumà

(nurodyto iðsilavinimo arba darbo statuso 25–64 metø gyventojø dalis procentais)

29

43

64

13

29

48

82

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Aukštasis ir
aukštesnysis

Vidurinis Pagrindinis Pradinis Dirbantys Bedarbiai Neaktyvūs

dëtis, kai daugiausiai mokosi tie, kurie yra ágijæ aukðtesná

iðsilavinimà ir aukðtesná statusà darbo rinkoje, o maþiausiai –

þemiausio iðsilavinimo ir þemiausio profesinio statuso asme-

nys.

Duomenø ðaltinis: Statistikos departamentas, Suaugusiøjø ðvietimo statistinio 2006 m. tyrimo rezultatai

*2005 m. duomenys. Duomenø ðaltinis: Eurostat, 2007 m. rugsëjis
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1 Þodelis „apie“ naudojamas tais atvejais, kai nurodomi Eurostato duomenys yra negalutiniai.
2 „Ðv. Mato efekto“ pavadinimas kilæs ið Naujojo testamento Evangelijos pagal Matà, kurioje yra þodþiai: „Kiekvienam, kas turi, bus
duota, ir jis turës su perteklium, o ið neturinèio bus atimta ir tai, kà jis turi“.
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Apibendrinus Lietuvoje atliktø suaugusiøjø mokymosi lygio ty-

rimø duomenis galima sudaryti mokymosi tendencijø lentelæ,

rodanèià, kas gauna daugiausiai ðvietimo ir kam jo tenka

maþiausiai. Matyti, kad suaugusiøjø ðvietimas Lietuvoje ne tik

nëra lygiai paskirstomas, bet ir nëra pasiskirstæs pagal porei-

kius – maþiausiai mokosi tie, kuriems labiausiai reikëtø moky-

tis norint iðvengti socialinës atskirties ir pagerinti savo ekono-

miná statusà.

Suaugusiøjø mokymosi tendencijos: „ðv. Mato efektas“

      Mokosi                                                                      Nesimoko 
 

Išsilavinimas Aukštas  
 Žemas 

Darbo statusas Dirbantys  
 Bedarbiai 

Darbo vieta 
Valstybinės įstaigos ir 
didelės įmonės  Mažos įmonės 

Pareigos 
Vadybininkai, 
aukštos kvalifikacijos darbuotojai 

 
 

Darbininkai ir kiti darbuotojai, 
atliekantys nesudėtingus darbus 

Pajamos Didelės  
 Mažos 

 Amžius Jaunimas  
 Vyresni nei 45 metų 

Gyvenamoji 
vieta Didieji miestai  

 Miesteliai ir kaimai 

 

SUAUGUSIØJØ ÐVIETIMO VEIKËJAI,
ARBA KAM  NAUDINGAS  SUAUGUSIØJØ ÐVIETIMAS?

Suaugusiøjø ðvietimas gali teikti ávairios naudos: ugdyti svei-

kam ir sëkmingam gyvenimui reikalingus gebëjimus, didinti

visuomenës integralumà ir politiná stabilumà, plëtoti profesi-

nius asmenø gebëjimus siekiant atskirø ámoniø ir viso ûkio

naujoviðkumo bei naðumo, ir kt. Ávairius suaugusiøjø moky-

mosi tikslus sàlygiðkai galima suskirstyti á tris grupes: 1) pro-

fesiniø kompetencijø tobulinimas, 2) socialiniø bei pilietiniø

kompetencijø tobulinimas ir 3) asmeninë saviugda ar saviraið-

ka. Ðiø tikslø ágyvendinimas rûpi keturioms interesø grupëms:

suaugusiesiems kaip potencialiems mokiniams, jø darbda-

viams, visuomenei ir ðvietimo paslaugø teikëjams.

_

ASMUODarbdaviai Visuomeneprofesines
kompetencijos

socialines ir 
pilietines

kompetencijos

Švietimo paslaugu teikejai

asmenine
saviugda

pasiula pasiula

paklausapaklausa
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aprofesines

kompetencijos

socialines ir 
pilietines

kompetencijos

_

_
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Suaugusiøjø mokymosi interesø laukas

Svarbiausias ðio interesø lauko veikëjas yra asmuo. Jam aktu-

alûs visø trijø  tipø tikslai, ir bûtent jam mokymasis teikia dau-

giausiai naudos. Asmuo tiesiogiai bendrauja su ðvietimo pa-

slaugø teikëjais tais atvejais, kai tenkina asmeninës saviug-

dos poreikius, tuo tarpu siekiant kitø mokymosi tikslø atsiran-

da tarpiniai uþsakovai – darbdaviai arba visuomenë.
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Ði schema yra patogi konceptualiai apibrëþiant, kas yra

suaugusiøjø mokymosi uþsakovai, kas uþ kà turëtø mokëti

ir kokie interesai lemia suaugusiøjø mokymosi rinkos gyvy-

KO SUAUGUSIEJI NORËTØ MOKYTIS?..

Reprezentatyviausi duomenys apie tai, ko Lietuvos suaugu-

sieji norëtø mokytis, gauti apklausus kaimø ir miesteliø gy-

ventojus 2004 m. Didþiausia dalis suaugusiøjø norëtø mokytis

uþsienio kalbø (37,6 proc.), kiek maþiau – kompiuterinio raðtin-

gumo (28,3 proc.). Ávairius kitus dalykus rinkosi gerokai ma-

þiau suaugusiøjø.

Dalykai, kuriø norëjo mokytis kaimø ir miesteliø gyventojai 2004 m.

(atsakiusiøjø á keliø atsakymo variantø klausimà dalis procentais)

... IR KÀ JIE TURËTØ MOKËTI?

Suaugusiøjø noras mokytis ir jø poreikiø, kuriuos galëtø pa-

tenkinti mokymasis, lygis nebûtinai sutampa. Pavyzdþiui,

2004 m. teisës pagrindø norëjo mokytis apie 14 proc. kaimø

ir miesteliø gyventojø. Tuo tarpu atsakydami á klausimà, ar

netrûksta teisiniø þiniø kasdieniame gyvenime, daugiau negu

pusë (54,5 proc.) tø paèiø þmoniø nurodë, kad labai arba

gerokai trûksta. Taigi ðiuo atveju þiniø poreikis yra keturis kar-

tus didesnis nei noras mokytis.
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Pagal savo specialybę
Gydymo
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Tradicinių amatų

Literatūros, meno

Projektų paramai gauti rengimo

Buhalterinės apskaitos

Psichologijos

Norėčiau įgyti paklausią darbo rinkoje specialybę

Teisės pagrindų, jų taikymo kasdieniniame gyvenime

Verslo organizavimo ir vadybos

Kompiuterinio raštingumo

Nenoriu mokytis jokių dalykų

Užsienio kalbų

Kitų dalykų - architektūros, autotransporto, 
biologijos, ekonomikos, f ilosofijos, f loristikos, 
istorijos, matematikos, vairavimo - po 0,1%

kasdieniame

Valstybinës kalbos

Neþino, neatsakë

–

–

Duomenø ðaltinis: T. Tamoðiûno ir kt. tyrimas „Kaimuose ir miesteliuose (gyventojø skaièius iki 30 000)
gyvenanèiø suaugusiøjø  mokymosi poreikiai“, 2004
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Labai trūksta Gerokai trūksta Beveik netrūksta Visai netrūksta N/N

Apskaièiuota pagal T. Tamoðiûno ir kt. tyrimà „Kaimuose ir miesteliuose (gyventojø skaièius iki 30 000) gyvenanèiø suaugusiøjø
mokymosi poreikiai“, 2004

Kaimø ir miesteliø gyventojø atsakymas á klausimà, ar jiems netrûksta kasdieniame gyvenime reikalingø teisiniø

þiniø, 2004 m. (procentais)
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bingumà. Tikrovëje padëtis yra sudëtingesnë. Toliau apta-

riami kai kurie jos aspektai.
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Visuotinio kompetencijø api-

brëþimo nëra. ES mokymosi

visà gyvenimà politikos poþiû-

riu jomis áprasta laikyti þiniø,

ágûdþiø ir nuostatø deriná, ta-

èiau mokymosi kompetencijos

yra instrumentinës darbo ir gy-

venimo kompetencijoms, ku-

rias trumpai galima apibrëþti

kaip gebëjimà tenkinti porei-

kius ir atlikti uþduotis, priklau-

somà nuo daugelio veiksniø:

þiniø, màstymo strategijø ir ki-

tø ágûdþiø, ásitikinimø, emoci-

jø ir kt.

Remiantis ðiuo pavyzdþiu galima daryti iðvadà, kad suaugusieji ne visada susieja savo kasdie-

nius ir mokymosi poreikius. Ðio reiðkinio prieþastys gali bûti ávairios: jie apskritai nemëgsta

mokytis; tam tikrø dalykø mokymasis jiems atrodo per daug sudëtingas ir nemalonus; jie neási-

vaizduoja, kad aktualias þinias galima pateikti ávairiais, ne tik akademiðkais ir formaliais, bûdais.

Dar didesnis atotrûkis tarp mokymosi poreikiø ir gyvenimo poreikiø yra tais atvejais, kai

suaugusieji nesuvokia, kad gyvenimo aplinkybës kinta, ir norint  sëkmingai gyventi naujomis

sàlygomis bûtinos naujos kompetencijos. Kompetencijos – tai ne tik profesiniai tam tikros

srities gebëjimai, bet ir universalios þinios, gebëjimai bei nuostatos, kurie kartais vadinami

tiesiog bendruoju raðtingumu. Dël technologinës paþangos, gyvenimo bûdo kaitos, globali-

zacijos ir tarptautinës darbo rinkø integracijos kompetencijø, bûtinø ðiuolaikiniam þmogui,

sàraðas nuolat ilgëja. Sudarant tokius sàraðus ir apraðus siekiama suvokti mokymo porei-

kius, o atliekant bendrojo suaugusiøjø raðtingumo tyrimus1  – gauti informacijà apie bendrà

raðtingumo lygá bei visuomenës grupes, kurioms dël menko raðtingumo gresia atskirtis.

Lietuvoje suaugusiøjø raðtingumo arba bendrøjø kompetencijø tyrimai nëra daryti, taèiau

þinoma, kad visoms ðalims bûdinga tendencija – atotrûkis tarp jaunimo ir vyresniosios kartos

pagal bendrøjø kompetencijø lygá. Lietuvoje, kaip ir kitose senstanèiose visuomenëse, kurio-

se vyresnioji karta sudaro vis didesnæ dirbanèiøjø dalá, toks atsilikimas maþina vyresniø þmo-

niø statusà darbo rinkoje ir stabdo ðalies ekonominæ bei socialinæ raidà.

1 Lig ðiol atlikti IALS (The International Adult Literacy Survey) ir ALLS (Adult Literacy and Lifeskill Survey) tarptautiniai suaugusiøjø
raðtingumo tyrimai, EBPO ðalys ruoðiasi PIAAC (Program for the International Assessment of Adult Competencies) tyrimui.

Darbui atlikti reikalingø kompetencijø piramidë
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Iliustracija adaptuota ið  A.Schleicherio praneðimo „OECD Program for the International Assessment of Adult Competencies“,
Stambulas, 2007 m. birþelio 27 d.
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Kokios konkreèiai kompetencijos laikomos bûtinomis ðiuolaikiniam þmogui, priklauso ne tik

nuo savaiminës gyvenamosios aplinkos bei gyvenimo bûdo kaitos, bet ir nuo to, kas laiko-

ma vertybëmis ir kokios ateities visuomenë siekia. Laikantis tik ekonominës logikos svar-

biausios kompetencijos yra tos, kurios didina asmens sëkmæ darbo rinkoje bei ðalies ûkio

produktyvumà ir konkurencingumà. Laikantis humanistinio poþiûrio kompetencijos yra tai,

kas sudaro sàlygas geram ir sëkmingam asmens gyvenimui. „Geras ir sëkmingas gyvenimas

apima glaudþius ryðius su kitais þmonëmis, savæs paties ir savo pasaulio supratimà, autono-

minæ sàveikà su savo fizine ir socialine aplinka ir laimëjimø bei pasitenkinimo jausmà“, –

teigiama vienoje ið kompetencijø studijø1 .

Dël skirtingø perspektyvø ir visuomenës vizijø skiriasi ávairiø autoriø sudaromi bûtinø kompe-

tencijø sàraðai, taèiau bazinës kompetencijos daugelyje jø yra labai panaðios. Ið kompetencijø

piramidës matyti, kad netgi konkreèios profesijos kompetencijos yra tik ledkalnio virðûnë,

priklausoma nuo baziniø kompetencijø. Todël profesinio tobulinimosi sëkmæ lemia ne tik

specifiniø profesiniø þiniø ir gebëjimø atnaujinimas, bet ir baziniø kompetencijø, tokiø kaip

gebëjimas skaityti, raðyti, kalbëti ar matematinis raðtingumas, plëtojimas. Tas pat pasakytina

ir apie gyvenimui reikalingas kompetencijas, pavyzdþiui, informaciná  komunikaciná raðtingu-

mà, kuris labai priklauso nuo gebëjimø skaityti ir raðyti.

Bendrøjø kompetencijø aktu-

alumas keièia profesinio ir ne-

profesinio suaugusiøjø moky-

mosi santyká. Bendrosios kom-

petencijos yra vienodai aktu-

alios ir profesiniame darbe, ir

kasdieniame gyvenime. Be to,

atrodo, kad ateityje pirminis

profesinis mokymas bus ne

vieno amato ar profesijos mo-

kymas, o baziniø ágûdþiø, rei-

kalingø dirbant ávairiomis tech-

nologijomis ávairiose aplinko-

se, mokymasis.

SOCIALINIO IR PILIETINIO UGDYMO POREIKIS

Rytø Europos valstybëse, paveldëjusiose gyventojø nepasiti-

këjimà valdþia ir  nusiðalinimà nuo bendrøjø reikalø tvarkymo,

tebëra aktualus dar vienas suaugusiøjø ðvietimo tikslas: pilietið-

kumo ugdymas ir demokratijos stiprinimas. Lietuvoje gyvento-

jø dalyvavimo pilietinëje veikloje lygis yra labai þemas netgi

tais atvejais, kai ji tiesiogiai  susijusi su jø poreikiais: daugiau

nei treèdalis gyventojø visuomenine veikla nesidomi ir nenori

joje dalyvauti, dar apie pusæ gyventojø teigia nedalyvaujantys,

nes negali ar neþino, kaip dalyvauti2 . Nedalyvaudami þmonës

jauèiasi bejëgiai daryti átakà valdþiai arba ágyvendinti savo ini-

ciatyvas, o netikëjimas savo galia vëlgi maþina pilietiná aktyvu-

mà3 . Trûkstant pilietinio aktyvumo, nekontroliuojamas ir neska-

tinamas gerëti valdþios darbas, o tai savo ruoþtu didina pilieèiø

nusivylimà valdþia bei visuomenës ir valstybës susvetimëjimà.

1 Canto-Sperber M., Dupuy J. P. Competencies for the Good Life and the Good Society, A Philosophical Perspective, DeSeCo Expert
Report. Swiss Federal Statistical Office, 1999.
2 T. Tamoðiûno ir kt. tyrimas „Kaimuose ir miesteliuose (gyventojø skaièius iki 30 000) gyvenanèiø suaugusiøjø  mokymosi poreikiai“, 2004.
3 Þiliukaitë R., Ramonaitë A. ir kt. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinës visuomenës þemëlapis. Kolektyvinë monografija. Vilnius: Versus
aureus, 2006.

Þmoniø nepasitenkinimas esama padëtimi gali sukelti ávairiø

pasekmiø – nuo masinio emigravimo iki „stiprios rankos“ ilge-

sio. Nuodugnesni pilieèiø poþiûrio á valdymo formas tyrimai

atskleidþia, kad pritardami demokratijai þmonës gali neþinoti,

kà ji reiðkia, ir tuo pat metu remti autoritariná lyderá. Pavyz-

dþiui, 2005 m. demokratijà rëmë ketvirtadalis ðalies gyvento-

jø, tik autoritarinæ valdþià – 8 proc., o kiti arba vienu metu

pritarë abiem alternatyvoms, arba apskritai neturëjo nuomo-

nës. Visa tai liudija politinio ir pilietinio ðalies gyventojø ðvieti-

mo, derinamo su ávairiomis praktinës patirties teikianèiomis

veiklos formomis, bûtinybæ.

Lietuvos þmoniø poþiûris á ávairiø politiniø sistemø tinkamumà, 2005 m. (atsakymø pasiskirstymas procentais)

Duomenø ðaltinis: Apklausa „Vertybës 2005“, Pilietinës visuomenës institutas
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KO SUAUGUSIEJI SIEKIA MOKYDAMIESI?..

Reprezentatyviausi duomenys apie Lietuvos suaugusiøjø

mokymosi motyvus gauti 2006 m. klausiant, kodël jie mo-

kosi neformaliai1 . Pagal ðiuos duomenis, suaugusieji mo-

kydamiesi daþniausiai siekia geriau atlikti savo darbà (65,8

proc.). Be to, jie laiko mokymàsi darbo iðsaugojimo ga-

rantu (nepraras darbo, pateisins darbdavio lûkesèius). Nors

darbdaviai neretai baiminasi, kad daugiau pasimokæs dar-

buotojas pereis á kità darbovietæ, tokie ketinimai yra reti

(14,9 proc.).

Kita grupë mokymosi motyvø – saviugdos ir socialiniø porei-

kiø tenkinimas. Net 43 proc. suaugusiøjø mokosi todël, kad

jiems tiesiog ádomu, 36 proc. mokydamiesi siekia ágyti kas-

dieniam gyvenimui reikalingø þiniø, o 10 proc. taip susipaþás-

ta su naujais þmonëmis.

Maþdaug kas treèias neformaliajame ðvietime dalyvaujantis

suaugusysis mokosi, kad gautø kvalifikacijà suteikiantá paþy-

mëjimà. Tai liudija ðio motyvo svarbà ne vien tiems  suaugu-

siesiems, kurie mokosi formaliai.

... IR KODËL JIE NESIMOKO?

Miesto ir kaimo gyventojø ne-

simokymo prieþastys ðiek tiek

skiriasi. Miesto gyventojai ge-

rokai daþniau nesimoko dël

didelio uþimtumo darbe

(34 proc. mieste ir 23,5 proc.

kaime), o kaimo gyventojams

daþniau trukdo per toli esanti

mokymosi vieta (7,4 proc.

mieste ir 18,3 proc. kaime).

2006 m. në vienu ið tikslingo mokymosi bûdø nesimokë 45 proc. Lietuvos suaugusiøjø2. Di-

dþioji jø dalis – 84 proc., arba 37 proc. visø ðalies suaugusiøjø, – teigë, kad mokytis ir nenori.

Tie, kurie norëjo mokytis formaliuoju ar neformaliuoju bûdu, bet nesimokë, pagal nurodytas

nesimokymo prieþastis pasiskirstë taip:

• nelieka laiko dël uþimtumo darbe – 30,8 proc.

• trukdo amþius ar sveikata – 27,7 proc.

• mokymasis per brangus – 26,1 proc.

• mokymosi vieta per toli – 10,7 proc.

• neremia darbdaviai – 7,5 proc.

• trûksta gebëjimø mokytis – 5,4 proc.

Uþsienyje atliekami suaugusiøjø nenoro mokytis ir jø gyvenimo istorijos ryðio tyrimai3  atskleidþia,

kad mokymosi nuostatoms didelæ átakà daro tëvø iðsilavinimas, ðeimos kultûrinis kapitalas (þi-

nios ir nuostatos) bei socialinis kapitalas (ðeimos ryðiai, pasitikëjimas ir normos). Visa tai susijæ su

1 Statistikos departamentas, Suaugusiøjø ðvietimo statistinis 2006 m. tyrimas.
2 Ten pat.
3 Antikainen A. Participation, Culture and Life Course: elements for a sociological theory of participation/non-participation in adult education.
Praneðimas, skaitytas 5-ame ERDI ekspertø seminare Bonoje, 2005 m. sausio 21–23 d.;
Gorrard S., Selwyn N. Patterns of participation in lifelong learning: Results from the adults learning and home 2002 household survey. Paper
presented at the British Education research association annual conference, Heriot-Watt university, Edinburg, 11–13 September 2003.

Neformaliojo suaugusiøjø mokymosi motyvai 2006 m. (atsakiusiøjø á keliø atsakymø variantø klausimà dalis procentais)
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Mokausi, kad ...

Duomenø ðaltinis: Statistikos departamentas, Suaugusiøjø ðvietimo statistinio 2006 m. tyrimo rezultatai
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profesine karjera, o ði savo ruoþtu skatina arba riboja tolesnio mokymosi galimybes. Pagal ðias

iðvadas, nenoras mokytis yra paveldimas, o „ðv. Mato efektas“ – neiðvengiama jo pasekmë.

Taèiau jis ne toks ryðkus ðalyse, kuriose stipri demokratija ir senos suaugusiøjø mokymosi tradi-

cijos bei pagarba jam, pavyzdþiui, Skandinavijoje. Todël galima manyti, kad suaugusiøjø moky-

mosi lygiui didelæ átakà daro ne tik sàlygos (ilgesnis ankstesnio mokymosi laikas, aukðtesnis

iðsilavinimas, palankesnë mokytis darbo ir gyvenamoji vieta), bet ir kultûrinës nuostatos, tai yra

visuomenëje vyraujantis poþiûris á mokymosi vaidmená ir jo poveikis asmens gebëjimui suvokti

save kaip mokiná. Tuo tarpu Lietuvoje atliekamø suaugusiøjø mokymosi tyrimø1  duomenys liudi-

ja, kad dalis suaugusiøjø teigia nenorintys mokytis, kol konkreèiai nenurodai, ko jie galëtø moky-

tis. Galima spëti, kad ðie suaugusieji tiesiog nëra màstæ apie savo mokymosi poreikius, jiems

trûksta informacijos ir ðiuolaikiniø  mokymosi galimybiø ásivaizdavimo.

Siekiant iðsiaiðkinti, ar patys suaugusieji galëtø mokëti uþ savo mokymàsi, klausta, ar jie

turëtø lëðø mokytis neformaliai.  2005 m. lëðø mokytis neformaliai turëjo apie 23 proc. suau-

gusiøjø, ið dalies turëjo apie 27 proc., neturëjo – 40 proc.

„Ðv. Mato efektas“ bûdingas

netgi naudojimuisi tuo, kas

visiems atvira – informavimo

ar nuotolinio mokymosi cen-

trais – bei gebëjimams susi-

rasti informacijà. Atskirties

grupiø informacinëmis tech-

nologijomis platinama infor-

macija nepasiekia ir todël,

kad jomis maþai naudojama-

si, ir todël, kad nepasitikima

taip platinamomis þiniomis.

Apibendrinant  ávairias prieþastis, trukdanèias suaugusiesiems

mokytis, galima skirti dvi dideles ðiø prieþasèiø kategorijas:

mokymosi motyvacijà (poreiká) ir mokymosi organizavimà (pa-

siûlà). Vis dëlto labai tikslios ribos tarp jø nëra, nes viena daro

átakà kitam. Menka suaugusiøjø mokymosi motyvacija riboja

mokymosi organizavimo poveiká, taèiau, kita vertus, geras mo-

kymosi organizavimas gali padidinti mokymosi motyvacijà.

Ávairios prieþastys, dël kuriø suaugusieji nesimoko

1 Tamoðiûnas T. ir kt., 2004 ir 2005.

Suaugusiøjø atsakymø á klausimà, ar jie turi lëðø mokytis neformaliai, pasiskirstymas (procentais)

Duomenø ðaltinis: T. Tamoðiûno ir kt. tyrimo „Neformaliojo suaugusiøjø ðvietimo bûklë ir gyventojø bei darbdaviø poþiûris á
neformaløjá suaugusiøjø ðvietimà“ ataskaita, 2005
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DARBDAVIØ POÞIÛRIS Á NEFORMALØJÁ SUAUGUSIØJØ MOKYMÀSI

2006 m. duomenimis, per me-

tus darbdavio finansinæ pa-

ramà neformaliai mokytis

gauna apie 30 proc. darbuo-

tojø

Dauguma suaugusiøjø kur nors dirba, todël jø mokymosi galimybëms bei nuostatoms didelæ

átakà daro darbdaviø poþiûris. Kad mokymasis jø darbuotojams reikalingas, 2005 m. teigia-

mai atsakë 95 proc. darbdaviø1 . Taèiau savo darbuotojø mokymàsi remia gerokai maþesnë

darbdaviø dalis. Pavyzdþiui, 2006 metais neformaliai mokësi 40,3 proc. dirbanèiø suaugusiø-

jø, ið jø darbdavys visiðkai sumokëjo uþ mokslus 61,1 proc., ið dalies sumokëjo – 12,7 proc.,

ir tik apie 22 proc. nurodë mokæsi todël, kad to reikalavo darbdavys2 .

Darbdaviai nurodo, kad ið keturiø kategorijø darbuotojø – darbininkø, specialistø, administracijos

personalo ir vadovaujanèiøjø darbuotojø – neformalusis mokymasis reikalingiausias administraci-

jos personalui (55 proc.), tai yra tiems darbuotojams, kurie tiesiogiai padeda vadovams dirbti. Jø

mokymo poreikis laikomas du kartus didesniu nei darbininkø ir ðiek tiek didesniu nei paèiø

vadovø. Reèiausiai darbdaviai nurodo darbininkø mokymosi poreiká (28 proc.).

Ávairiø kategorijø darbuotojø neformaliojo mokymosi poreikis darbdaviø poþiûriu 2005 m. (procentais)

28
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Duomenø ðaltinis: T. Tamoðiûno ir kt. tyrimo „Neformaliojo ðvietimo bûklë ir gyventojø bei darbdaviø poþiûris á neformaløjá
suaugusiøjø ðvietimà“ ataskaita

Lyginant darbdaviø poþiûrá á mokymosi poreikius ir esamà pa-

dëtá3  matyti, kad beveik sutampa tik paèiø vadovø pageidau-

jamas ir esamas mokymosi lygis. Visø daugiausiai ir gerokai

daugiau, nei norëtø vadovai, mokosi specialistai (72,7 proc.),

tuo tarpu ávairiø kategorijø darbininkai mokosi dar maþiau,

nei vadovams atrodo reikalinga (kvalifikuoti darbininkai ir ama-

tininkai – 22,6 proc., kvalifikuoti þemës ûkio darbininkai –

15,5 proc., nekvalifikuoti darbininkai – 11,7 proc.).

Darbdaviø poþiûris á neformaliojo ðvietimo teikiamà naudà (atsakymø pasiskirstymas procentais)

Duomenø ðaltinis: T. Tamoðiûno ir kt. tyrimo „Neformaliojo ðvietimo bûklë ir gyventojø bei darbdaviø poþiûris á neformaløjá
suaugusiøjø ðvietimà“ ataskaita
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Ið visø pasiûlytø ávertinti neformaliojo darbuotojø mokymo mo-

tyvø darbdaviams aktualiausi tie, kurie yra tiesiogiai susijæ su

darbuotojø gebëjimais atlikti darbà. Gana skeptiðkai darbda-

viai þiûri á mokymà kaip á priemonæ sumaþinti darbuotojø kai-

tà. Ðià jø nuostatà palaiko darbuotojø lojalumo tyrimai – 2007

m. savo ámonei ir darbui nebuvo lojalûs 61 proc. darbuotojø,

o vidutinë darbuotojø kaita ámonëse sudarë 35 proc.4  Darb-

daviø baimë prarasti darbuotojà, á kurio mokslà buvo inves-

tuota, yra vienas didþiausiø trukdþiø gauti jø paramà mokan-

tis.

1 Ðaltinis: T. Tamoðiûno ir kt. tyrimo „Neformaliojo ðvietimo bûklë ir gyventojø bei darbdaviø poþiûris á neformaløjá suaugusiøjø ðvietimà“
ataskaita, 2005.
2 Statistikos departamentas, Suaugusiøjø ðvietimo statistinio 2006 m. tyrimo rezultatai.
3 Ten pat.
4 Factum Group tyrimas, 2007.
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VALSTYBËS VAIDMUO ORGANIZUOJANT NEFORMALØJÁ
SUAUGUSIØJØ ÐVIETIMÀ

Suaugusiøjø ðvietimo poli-

tika turi bûti dvikryptë: plë-

tojant mokymosi galimybes

visiems didinami bendrieji

mokymosi mastai, o specia-

liai rûpinantis socialinës atskir-

ties bei rizikos grupëmis ágy-

vendinamas socialinis teisin-

gumas bei stiprinama socia-

linë sanglauda

Valstybë remia formaliojo bendrojo iðsilavinimo ágijimà, pirminá profesiná mokymà ir, ið dalies,
aukðtojo iðsilavinimo ágijimà. Remiantis 4 psl. pateikta schema ji taip pat turëtø atstovauti
visuomenës interesams ir organizuoti neformaløjá socialiná, pilietiná bei politiná suaugusiøjø
ugdymà. Kitø tikslø – saviugdos ir tæstinio profesiniø kompetencijø tobulinimo – ágyvendini-
mu turëtø rûpintis patys suaugusieji bei jø darbdaviai, sukurdami mokymosi paklausà, kurià
tenkintø ðvietimo paslaugø teikëjai.

Taèiau suaugusiøjø ðvietimo uþsakovø ir atsakomybës pasiskirstymas nëra toks paprastas
dël ávairiø aplinkybiø:
• menkas pajamas gaunantys suaugusieji neturi lëðø mokytis;
• bedarbiai neturi nei lëðø mokëti uþ savo mokslà, nei darbdavio, kuris tai atliktø uþ juos;
• socialinës atskirties bei rizikos grupës nepakankamai þino, kà aktualu mokëti;
• dalis gyventojø, ypaè vyresnio amþiaus, netiki, kad gali mokytis;
• maþø ámoniø vadovai nepajëgûs organizuoti savo darbuotojø mokymo ir mokëti uþ já;
• ðvietimo teikëjai nepajëgûs vien savo jëgomis reaguoti á sparèiai kintanèius visuomenës

mokymosi poreikius ir juos tenkinti;
• kuo þemesnio iðsilavinimo þmogus, tuo sunkiau jam susirasti ir suprasti moderniomis

priemonëmis teikiamà informacijà apie mokymosi galimybes;
• suaugusiøjø ðvietimo pajëgos, veikla ir informacija apie já yra iðskaidyti.

Visa tai didina valstybës atsakomybæ organizuojant suaugusiøjø ðvietimà (þr. 16 pav.).

Neformaliojo suaugusiøjø mokymosi galimybiø didinimo priemoniø sistema

Didinti
mokymosi
motyvacijà

Didinti
mokymosi
galimybes

Gerinti Gerinti Didinti

besimokantiesiems

suaugusiesiems

suaugusiesiems skirtos

(ávertinti savo
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Vienas svarbiausiø neformaliojo suaugusiøjø mokymosi veiks-
niø yra lëðos. Siekdama padidinti neformaliojo mokymosi pri-
einamumà suaugusiesiems, valstybë gali taikyti dvi finansavi-

mo strategijas: remti pasiûlà, tai yra ðvietimo paslaugø teikë-
jus, arba paklausà, tai yra besimokanèiuosius. Abi alternaty-
vos turi ir pranaðumø, ir trûkumø.

Neformaliojo ðvietimo finansavimo alternatyvø pranaðumai ir trûkumai

Modelis Pranašumai Trūkumai 
 
 
Pasiūlos 
finansavimas 

Stabilus finansavimas, užtikrinantis 
švietimo paslaugų stabilumą 
 
Valstybė gali daryti įtaką pasiūlos 
įvairovei 
 
Dėl galimybės pasinaudoti masto 
ekonomija iš dalies didėja 
investavimo efektyvumas 

Pasiūla nebūtinai atitinka paklausą – 
gali būti neaktuali ar nepakankama  
 
Ribojama paslaugų vartotojo teisė 
rinktis 
 
Ribojamos paslaugų vartotojo 
galimybės daryti įtaką švietimo 
paslaugų tobulinimui 

 
 
Paklausos 
finansavimas 

Vartotojas turi teisę rinktis  
 
Konkurencija tarp paslaugų teikėjų 
skatina gerinti kokybę ir mažinti 
kainas 
 
Sudaromos prielaidos finansavimo 
skaidrumui  

Švietimo paslaugų rinka netenkina 
poreikių, jei tai finansiškai neefektyvu 
(mažas mastas, trumpas laikas, ypač 
brangu) 
 
Vartotojų finansavimas neefektyvus, 
jei jie nemotyvuoti arba negauna 
informacijos apie mokymosi 
galimybes  
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Ðiuo metu Europoje stiprëjan-
èios suaugusiøjø mokymosi
tendencijos – ribø tarp forma-
liojo, neformaliojo ir savaimi-
nio mokymosi  nykimas, stan-
dartizuoto mokymosi pagal
formaliàjà programà vaidmens
maþëjimas ir patirtimi grásto
mokymosi vaidmens augimas.

Tai skatina  dar vienà naujovæ –
kurti kvalifikacijø sistemas bei re-
gistrus, turinèius lengvinti ávairiais
bûdais ágytø asmens kvalifika-
cijø pripaþinimà bei integravimà
ir didinti judrumà darbo rinko-
je.

Paklausos finansavimas taikant besimokanèiojo krepðelio, paskolø ar mokesèiø lengvatø
principà formaliai sudarytø lygias mokymosi galimybes visiems, taèiau realiai jomis maþiau-
siai pasinaudotø tie, kuriems labiausiai reikia – atskirties grupës. Tai verstø valstybæ ásikiðti ir
taikyti papildomus ðvietimo paslaugø teikëjø finansavimo mechanizmus.

Pasiûlos finansavimas yra patogus, kai valstybë nori atlikti tikslines intervencijas, taèiau jis
nëra toks veiksmingas kaip tais atvejais, kai mokymosi uþsakovas yra pats besimokantysis.
Ðá trûkumà gali kompensuoti finansavimas pagal rezultatus, taèiau norint stebëti ir vertinti
rezultatus, reikia papildomø investicijø ir pajëgø.

Atsiþvelgiant á ðias aplinkybes neformaliajam suaugusiøjø ðvietimui skatinti turëtø bûti taikomas
miðrus finansavimo bûdas. O norint ateityje didinti paklausos finansavimo dalá, ðiuo metu reikë-
tø sudaryti tam prielaidas, tai yra remti suaugusiøjø mokymosi infrastruktûros kûrimàsi:
• rengti profesionalius suaugusiøjø mokytojus (andragogus);

• remti naujø programø ir naujø mokymosi vietø kûrimà, padëti pradëti veiklà naujiems
ðvietimo paslaugø suaugusiesiems teikëjams;

• atsiþvelgiant á kintanèià suaugusiøjø mokymosi sampratà bei poreikius koreguoti paramà
formaliajam ir neformaliajam, profesiniam ir neprofesiniam suaugusiøjø mokymuisi.

Konsultavo: Rièardas Totoraitis, Ðvietimo ir mokslo ministerijos Tæstinio mokymo skyriaus vedëjas, Audronë Ðileikytë, Ðvietimo ir
mokslo ministerijos Tæstinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistë.


