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ĮVADAS
Tikslas ir metodas
Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. patvirtino Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“, kuri
nubrėžė valstybės viziją ir raidos prioritetus bei jų įgyvendinimo kryptis iki 2030 metų. Valstybės
pažangos taryba ėmėsi lyderės vaidmens Strategijos įgyvendinimo procese – pasitelkdama
aktyviąją visuomenės dalį, ji kviečia į atvirą pažangos forumą, remia ir skatina pažangos idėjų
svarstymą ir sklaidą, visuomenės ir valstybės bendradarbiavimą įgyvendinant šias idėjas. Atviras
pažangos forumas – tai galimybė bendroje diskusijoje į Lietuvos ateitį pažiūrėti per skirtingų temų ir
visuomenei aktualių klausimų prizmę. Atviros pažangos forumo (APF) „Lietuva 2030“ misija – skatinti ir
palaikyti nuolatinę diskusiją su visuomene dėl šalies raidos procesų, prioritetų ir vertybių. Penktasis
atviras pažangos forumas skirtas mokymosi visą gyvenimą temai. Šio forumo kontekste 2015 m.
pradžioje numatyti renginiai skirtinguose Lietuvos regionuose ir baigiamasis forumo renginys Vilniuje.
Pagrindinis teminio tyrimo tikslas yra išskirti temas – problemines sritis, reikalaujančias platesnės
diskusijos, ir parengti kokybišką medžiagą atviros pažangos forumo diskusijoms mokymosi visą
gyvenimą tema. Šią temą 2014 m. gegužės mėn. patvirtino Valstybės pažangos taryba.
Temų – probleminių sričių – atviro pažangos forumo diskusijoms atranka ir analizė remiasi pasaulyje ir
Lietuvoje atliktų tyrimų bei strateginių dokumentų meta-analize bei Lietuvos regionuose įvykusių
teminių renginių rezultatais. Temos atrinktos atsižvelgiant į pasaulines tendencijas ir ateities iššūkius
(kas bus svarbu ateityje?) ir Lietuvos problematiką (kuriose srityse didžiausias atotrūkis?).
Analizės objektas „Lietuva 2030“ kontekste
Strategijoje „Lietuva 2030“ mokymasis visą gyvenimą (toliau - MVG) yra minimas kaip vienas
pagrindinių veiksnių, užtikrinančių Lietuvos visuomenės pasirengimą pasaulio kaitai bei įgalinančių
sumanios visuomenės kūrimą. Nors Lietuva yra viena pirmaujančių ES pagal asmenų, įgijusių aukštąjį
išsilavinimą, procentą, tačiau smarkiai atsilieka pagal 25 – 64 m. asmenų, dalyvaujančių
mokymuose, dalį – Eurostat duomenimis 2013 m. šis rodiklis siekė tik 5,7% (Lietuva buvo 21-oji ES).
Esama švietimo sistema neatliepia besimokančiųjų poreikių: „sistema yra nelanksti, per mažai
dėmesio skiriama kritinio mąstymo gebėjimams stiprinti, nepakankamai skatinama kurti ir įgyvendinti
idėjas. Dažnai mokymo programos grindžiamos kartojimu, jos nestimuliuoja mąstymo, analizės ir
kūrybos procesų“ (Lietuva 2030). Kaip vienas svarbiausių siekinių Strategijoje – sukurti veiksmingą
mokymosi visą gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią informacinių ryšių technologijų galimybes,
užtikrinančią dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą.
Šį tikslą atliepia kiti pagrindiniai Lietuvos strateginiai dokumentai. Pavyzdžiui, MVG skatinimas, kaip
vienas prioritetų, yra numatytas 2014–2020 m. Nacionalinėje pažangos programoje (NPP). NPP
pažymima, kad „būtina kiekvienam gyventojui (ne tik pavienėms visuomenės grupėms) sudaryti
sąlygas realizuoti savo galimybes ir aktyviai veikti per nuolatinį mokymąsi, žinių kūrimą, kūrybiškumą
ir verslumą“. Įgyvendinant šį NPP uždavinį bus siekiama – gerinti švietimo kokybę, prieinamumą bei
paslaugų įvairovę, atskirą dėmesį skiriant suaugusiųjų mokymosi sąlygų bei paskatų sukūrimui. Taip
pat įvardijamas veiksmingos pagalbos vertinant savo galimybes ir norus, renkantis ir valdant karjerą
(mokymosi ir profesinį kelią) ir tobulinantis užtikrinimas.
Siekiant gerinti esamą situaciją, 2014 m. buvo numatyta įgyvendinti strategijos „Lietuva 2030“
pažangos darbą, skirtą MVG plėtrai. Šis darbas apima:
1. bendrų kokybinių standartų įvedimą neformaliojo švietimo paslaugų teikėjams;
2. informacinės neformalaus mokymosi e. platformos sukūrimą;
3. neformaliu būdu (profesinėje veikloje) įgytų kompetencijų formalizavimą;
4. paklausa grįsto neformaliojo švietimo paslaugų finansavimo mechanizmo įdiegimą;
5. verslo, aukštųjų ir profesinių mokyklų bendradarbiavimo modelių parengimą.
Šios priemonės padėtų greitai ir aiškiai sužinoti apie neformalaus mokymosi galimybes, didinti
konkurenciją ir gerinti paslaugų kokybę bei aktualumą žmonėms.
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1. MOKYMASIS VISĄ GYVENIMĄ: TENDENCIJOS IR IŠŠŪKIAI
Šio skyriaus tikslas yra apžvelgti MVG kontekstą, aprašyti kylančius ateities iššūkius ir tendencijas.
Pirmiausia, pirmoje šio skyriaus dalyje pateikiamas MVG apibrėžimas, kuris bus naudojamas šioje
ataskaitoje. Antroji skyriaus dalis siekia pagrįsti MVG poreikį ir aktualumą Lietuvoje bei pasaulyje.
Galiausiai, trečiojoje skyriaus dalyje analizuojamos pasaulinės tendencijos ir kaitos veiksniai,
pakeisiantys mokymą(-si) ateityje. Nagrinėjant šiuos veiksnius siekiama atsakyti į klausimus kaip kis
suaugusiųjų švietėjo vaidmuo, kaip bus reguliuojama MVG paslaugų paklausa ir pasiūla, kodėl nyks
ribos tarp formalaus bei neformalaus švietimo ir savišvietos. Atsakymai į šiuos klausimus taps
atspirties tašku analizuojant MVG situaciją Lietuvoje.

1.1. Mokymosi visą gyvenimą samprata
Sąvokos „mokymasis visą gyvenimą“ interpretacija kinta priklausomai nuo to, kas, kur ir kada ją
vartoja. Todėl svarbu apsibrėžti MVG sąvoką, kuria bus remiamasi šioje ataskaitoje. Lietuvoje apie
MVG pradėta daugiau kalbėti po įstojimo į ES. Iki tol, daugiau dėmesio buvo skiriama suaugusiųjų
švietimui (LR Švietimo koncepcija,1992). 1992 m. buvo sukurta Švietimo koncepcija, kurioje
suaugusiųjų švietimui buvo priskirtas suaugusiųjų bendrasis ir profesinis lavinimas. (Linkaitytė,
Žilinskaitė, 2008).
Šiuolaikinė MVG koncepcija pradėta kurti dar XX amžiaus septintajame dešimtmetyje. ES MVG
koncepcija pradėta plačiau remtis XX amžiaus devintajame dešimtmetyje, ypač svarstant
Mastrichto sutartį. Joje vyravo požiūris į MVG kaip priemonės patenkinti ekonomikos ir profesinius
poreikius (1990). Tik vėliau, pradėjus ryškėti ES švietimo dimensijai, buvo pereita prie MVG kaip
galimybės ugdyti ES pilietiškumą. Taigi, MVG samprata greitai kito ir ne visos ES šalys narės vienodai
suprato MVG priemones ir tikslus. Tad, 2000 m. buvo sukurtas ES Mokymosi visą gyvenimą
memorandumas (Europos Komisija, 2000), kuris pradėjo formuoti bendrą supratimą visose ES šalyse
narėse (Holford, 2008). Memorandume teigiama, kad “MVG yra tikslinga mokymosi veikla, kuria
nuolat užsiimama siekiant įgyti žinių, lavinti įgūdžius bei kompetencijas” (Europos Komisija, 2000).
2001 m. ir Lietuvos visuomenė pradėjo analizuoti MVG idėją, svarstant minėtąjį ES memorandumą
bei Europos Komisijos komunikatą, siekiantį paskatinti MVG plėtrą (Europos Komisija, 2001). MVG
samprata formaliai Lietuvoje buvo įteisinta 2004 m., patvirtinus Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo
strategiją. Pasak M. Linkaitytės ir L. Žilinskaitės, šiuose dokumentuose išreikštų suaugusiųjų švietimą
laiduojančių paradigmų kaita – nuo formalaus tęstinio suaugusiųjų švietimo link suaugusiųjų
mokymosi – įvyko, lyginant su užsienio šalimis, labai staigiai (Linkaitytė, Žilinskaitė, 2008). Proveržiu
šioje srityje galima laikyti 2014 m. priimtą Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo
įstatymo versiją, kuri iš esmės atnaujino dar 1998 m. priimtą įstatymą. Švietimo praktikoje šių pokyčių
įgyvendinimas yra iššūkis visiems dirbantiems MVG srityje.
Lietuvoje aptariant MVG, vyrauja supratimas, kad tai, pirmiausia – suaugusiųjų švietimas formalus ar
neformalus. Formalusis suaugusiųjų švietimas ypač tapatinamas su suaugusiųjų mokyklomis bei
profesinio mokymo įstaigomis, o neformalus – su stažuotėmis ar darbdavio organizuojamais
profesinio tobulinimosi mokymais (Totoraitis, R. ir I. Tarasevič, 2009). Suaugusiųjų neformaliajam
neprofesiniam švietimui iki 2014 m. trūko valstybės dėmesio. Tačiau, naujasis Neformalaus
suaugusiųjų švietimo įstatymas (2014), pagaliau numatė, kad tokio tipo profesinis ir neprofesinis
švietimas gali vykti bet kurioje (formalaus ar neformalaus) švietimo įstaigoje (Linkaitytė, Šuliakaitė ir
Navikienė, 2011).
Šioje ataskaitoje MVG suprantamas plačiau - ne vien kaip suaugusiųjų švietimas ar tęstiniai
mokymai už mokyklos ribų, o kaip nuolatinis tobulėjimas viso gyvenimo metu (angl. lifelong) ir visose
gyvenimo srityse (angl. life-wide). MVG taip pat apima skirtingas mokymosi aplinkas (Pasaulio
bankas, 2003):
 formalią (švietimo įstaigose, pavyzdžiui, mokyklose, universitetuose);
 neformalią (struktūruotas mokymasis už formalaus švietimo ribų, pavyzdžiui, mokymų metu);
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informalią arba savaiminio mokymosi aplinką (nestruktūruotas mokymasis, vykstantis
bendruomenėje, šeimoje, pavyzdžiui, patenkant į naujas situacijas – į šią aplinką patenka
tiek savišvieta, tiek savaiminis mokymasis).

MVG ne tik vyksta įvairiose mokymosi aplinkose ar užpildo formalaus švietimo spragas, bet ir yra
paremtas kokybiškai nauju požiūriu į mokymąsi. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros
organizacijos (UNESCO) teigimu, MVG yra „visuomenės pripratimas ir prisitaikymas nuolat atnaujinti
žinias ir lavinti gebėjimus“ (UNESCO, 2014). Taigi, MVG skiriasi nuo tradicinės švietimo sistemos savo
principais, požiūriu į mokymąsi, jo turiniu, „mokytojo“ bei „mokinio“ vaidmenų apibrėžimu (žr. lentelę
Nr.1).
Lentelė Nr. 1: Tradicinės švietimo sistemos ir MVG palyginimas
Tradicinė švietimo sistema
Mokytojas yra žinių šaltinis
Mokiniai gauna žinias iš mokytojo
Mokiniai dirba individualiai
Įvertinimas tampa kliūtimi. Tikrinama, ar mokinys
įsisavino visą žinių kiekį. Tik išlaikęs testą mokinys
pereina prie kito žinių bloko.
Visi mokiniai daro tuos pačius dalykus
Mokytojai įgyja pirminę kvalifikaciją ir papildomai,
esant poreikiui, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo
mokymuose
Identifikuojami „geri“ mokiniai, kurie yra skatinami
tęsti savo švietimą aukštesnėje pakopoje

MVG
Švietėjai padeda atrasti ir naudotis žinių šaltiniais
Žmonės mokosi per patyrimą
Žmonės mokosi grupėse ir vieni iš kitų
Į(-si)vertinimas yra naudojamas siekiant atrasti
efektyviausias mokymosi strategijas ir identifikuoti
mokymosi būdus ateityje
Švietėjai vysto individualizuotus mokymosi planus.
Švietėjai taip pat yra visą gyvenimą besimokantieji.
Pirminė kvalifikacija ir nuolatinis profesinis tobulėjimas
yra glaudžiai susiję
Visi žmonės turi galimybių mokytis viso savo gyvenimo
laikotarpiu
Mokymosi tikslas – įgyti žinių pritaikymo ir sintezės,
analitinių gebėjimų, ugdyti kūrybiškumą

Mokymo tikslas – įgyti žinių

Šaltinis: sudaryta „Visionary Analytics“ pagal Pasaulio bankas, 2003.

2011 m. atliktas žvalgomasis tyrimas parodė, kad patiems besimokantiesiems mokymosi formų
skirstymas į formalias ir neformalias yra svetimas. Jiems svarbi ne mokymosi forma, bet mokymosi
rezultatai ir jų pripažinimas ((Linkaitytė, Šuliakaitė ir Navikienė, 2011). Kalbėdami apie neformalų
švietimą, suaugusieji dažniausiai mini dalyvavimą įvairiuose mokymuose. JAV mokslininkas Gerhard
Fischer teigia, kad MVG yra kur kas daugiau, nei tęstinis suaugusiųjų švietimas ir/ar dalyvavimas
įvairiuose su darbu susijusiuose mokymuose. Suaugusiųjų dalyvavimas mokymuose ir MVG lyginami
žemiau esančioje lentelėje (žr. lentelę Nr. 2) (Fischer, 2000).
Lentelė Nr. 2: Dalyvavimo mokymuose ir MVG palyginimas
Kriterijus
Suvokiamas naujos
medijos vaidmuo
suaugusiųjų švietime
Žinių epistemologijos
tikslas
Naujųjų medijų vaidmuo
švietime
Naujųjų medijų poveikis
švietimui
Mokymo metodai

Mokymai

MVG

Ekonominis, keliantis produktyvumą

Kokybė ir prieinamumas

Išplėtoti ir perduoti turimas žinias

Suprasti turimas žinias ir kurti naujas
žinias

Mokomasi apie kompiuterius

Mokomasi kompiuterių pagalba

Efektyvesnis informacijos atsisiuntimo
būdas
Prisideda prie dabartinių mokymo metodų
plėtojimo

Įvertinimas

Vertinama pagal skaičių žinomų faktų

Mąstymo būdas

Pasyvaus vartotojo

Vietos
Naujos žinios
Mokymasis

Mokymų ar kvalifikacijos kėlimo centrai;
specializuotos, formalios, parinktos
(darbdavio), privalomas lankomumas;
Paskiriamos išmokti;
atsietos nuo konteksto;
Mechaninis mokymasis;
informacijos įsiminimas;

Šaltinis: sudaryta „Visionary analytics“ pagal Fisher, 2000.
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Leidžia išmokti naujų dalykų
Keičia tai, ką mokome, ir kaip
mokome
Vertinama, kaip artikuliuojamos žinios
ir kaip jos pritaikomos praktikoje
Aktyvaus kūrėjo, prisidedančio prie
vystymo
Darbovietė, šeima, muziejus;
integruotos, neformalios,
pasirenkamos;
Poreikis žinoti;
susietos su kontekstu;
Informacijos supratimas

Taigi, pritaikyti MVG yra esminis iššūkis kuriant ateities visuomenę – tai mąstymo būdas, įprotis ir
nuostata nuolat tobulėti. MVG padeda suprasti, ištirti ir sustiprinti naujas esmines mokymosi
dimensijas(Fischer, 2000):
 į save nukreiptą mokymąsi (angl. self-directed learning);
 mokymąsi esant poreikiui (angl. learning on demand);
 mokymąsi bendradarbiaujant (angl. collaborative learning);
 organizacinį mokymąsi (angl. organizational learning).
Šioje ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas ne visam MVG, o suaugusiųjų švietimui. MVG srityje
Lietuva yra mažiausiai pažengusi būtent suaugusiųjų dalyvavimo mokymosi veiklose. Be to,
ataskaitoje siekiama išvengti persidengimo su teminiu tyrimu, kuriame analizuojama vaikų
kūrybiškumo tema Lietuvoje.

1.2. Mokymosi visą gyvenimą poreikis ir pridėtinė vertė
MVG poreikis kiekvieno asmens atveju įprastai siejamas su dviem tikslais – asmeniniu ir/ ar profesiniu
tobulėjimu. Asmeninis tobulėjimas gali apimti įvairius poreikius kaip antai pilietinis ugdymas, kultūra
ar socializacija. Profesinis tobulėjimas sietinas su naujų darbo vietų, verslų kūrimu ar esamų išlaikymu.
MVG poreikį lemia daugelis kaitos veiksnių, vieni svarbiausiųjų yra šie (Pasaulio bankas, 2003):
 Perėjimas prie globalios žinių ekonomikos – idėjos ir įgūdžiai tampa ekonominio augimo ir
vystymosi šaltiniu:
o Svarbios tampa nebe turimos žinios, o kompetencijos įgyti bei panaudoti žinias;
o Nebeįmanomas vienkartinis žinių įgijimas visam laikui (universiteto laipsnio įgijimas
yra aktualus maždaug penkeriems metams);
o XXI-ojo amžiaus darbuotojai turi įvaldyti informacijos apdorojimo bei šias bendrąsias
kompetencijas, kurios padeda prisitaikyti pokyčių kupinoje darbo rinkoje:
tarpasmeninė komunikacija, savivalda arba gebėjimas valdyti save (angl. selfmanagement), gebėjimas mokytis;
o Augant labiausiai išsivysčiusių ekonomikų konkurencijai dėl aukštą kompetenciją
turinčių darbuotojų, didėja tarptautinės migracijos mastai. Mažiau turtingos valstybės
nepajėgios pritraukti gabiausių specialistų, todėl didėja poreikis ugdyti savo
specialistus;
 Spartus naujųjų technologijų, ypač informacinių ir ryšių technologijų (IRT) vystymas:
o Apdirbamojoje gamyboje ir daugelyje žemos kvalifikacijos profesijų vis labiau
automatizuojami pasikartojantys, mechaniški procesai;
o Informacijos apdorojimo ir kitų aukšto lygmens kognityvinių bei tarpasmeninių
kompetencijų poreikis auga;
o Didėjantis skaičius darbo vietų aukštųjų technologijų srityje, kuris reikalauja
papildomo mokymosi, nes tampa nebeįmanomas visų sričių žinių vienkartinis
įsisavinimas;
 Perėjimas prie gyvenimo skaitmeninėje visuomenėje:
o Skaitmeninėje visuomenėje besimokantis žmogus turi skirti apie 20 proc. savo laiko
kiekvienais metais tam, kad išliktų darbo rinkoje ir neatsiliktų nuo technologinės ir
informacinės pažangos, kuri nuolat spartėja;
o Skaitmeninėje visuomenėje darbo ekosistema yra lanksti ir greitai kintanti. Individai
dirba keliems darbdaviams, dažnai nuotoliniu būdu ir tik kai kurį laiką;
o Gebėjimų pademonstravimas yra priimtinesnis, nei diplomas ar įgytas sertifikatas;
o Nyksta ribos: darosi sunku atskirti privačią/viešą sferas; asmeninį/profesinį gyvenimą;
namus/darbo
vietą;
tikrovę/virtualų
pasaulį;
formalų/neformalų
elgesį;
globalius/vietinius procesus. Viskas tampa sumaišyta.
 Demografinė kaita – populiacijos senėjimas ir gimstamumo mažėjimas:
o Darbuotojų stygius aukštos kvalifikacijos sektoriuose;
o Darbingo amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimas didina poreikį keisti dirbančiųjų
kvalifikaciją ar intensyviau lavinti kompetencijas;
o Prabanga tampa žmogiškųjų išteklių švaistymas;
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Taigi, spartėjanti aptartų išorės veiksnių kaita lemia fundamentalius pokyčius profesiniame ir
socialiniame bei asmeniniame gyvenime. Pastarieji reikalauja nuolatinio asmens tobulėjimo, ypač
aukštųjų technologijų įvaldymo, informacijos valdymo bei nuolatinio žinių atnaujinimo srityse. Visa
tai skatina keisti požiūrį į mokymąsi.
Kokia yra MVG nauda?
MVG yra būtinas paruošti darbuotojus konkuruoti globalioje žinių ekonomikoje bei prisitaikyti gyventi
skaitmeninėje ir aukštųjų technologijų visuomenėje. Tačiau yra ir kitų svarbių priežasčių. MVG taip
pat skatina (EBPO, 2013): dalyvavimą bendruomenėje; socialinę sanglaudą; nusikaltimų skaičiaus
mažėjimą; tolygesnį pajamų perskirstymą; ir gerėjančią gyvenimo kokybę, kuri apima didesnį
uždarbį, geresnę sveikatą ir didesnį pasitenkinimą gyvenimu.
Kokie su MVG susiję iššūkiai laukia ateityje?
Svarbu laiku pasiekti ir įtraukti žinių ekonomikoje nedalyvaujančią visuomenės dalį. Didžiausi žmonių
kompetencijų skirtumai pastebimi ne tarp valstybių, o valstybių viduje (EBPO, 2013). Daromos
prognozės, kad ateityje gebėjimų skirtumai bus vieni iš svarbiausių socialinės atskirties veiksnių
(EBPO, 2013). Siekiant sumažinti šios atskirties tikimybę, MVG turi tapti labiau prieinamas. Svarbiausi
rizikos veiksniai, kurie gali nulemti atskirtį dalyvaujant MVG:
 bendrųjų kompetencijų trūkumas (pavyzdžiui, dėl ankstyvo iškritimo iš formalaus švietimo
sistemos);
 gebėjimas naudotis IRT;
 užsienio kalbų žinios;
 galimybės įsigyti ir atnaujinti kompiuterines technologijas;
Visa tai lemia, kad didėja takoskyra tarp kaimiškų gyvenviečių bei miestų gyventojų, socialiai
pažeidžiamų grupių, vyresnio amžiaus bei nepasiturinčių asmenų noro ir galimybių naudotis MVG
paslaugomis.
Kada ir kam MVG nauda didžiausia?
Pasak Ludger Wöâmann ir Gabriela Schütz, investicijos į mokymąsi yra naudingiausias
ankstyvuosiuose asmens mokymosi etapuose (Wöâmann ir Schütz, 2006). Autoriai teigia, kad būtent
tokios investicijos suteikia didžiausią naudą, kadangi efektyviai užpildomos esamos ir išvengiama
naujų mokymosi spragų. Be to, ankstyvame asmens amžiuje yra lengviau suformuoti nuolatinio
mokymosi nuostatą. Vėlesniuose etapuose yra sunkiau ir brangiau ištaisyti mokymosi spragas ir
skatinti mokymąsi, kadangi didėja atotrūkis nuo visuomenės pažangos, technologijų ir mažėja
asmens motyvacija bei galimybės. Šiai nuomonei pritaria ir JK mokslininkas Nicholas Barr
apskaičiuodamas valstybės investicijas į mokslą žmogaus gyvenimo laikotarpiu bei šių investicijų
grąžą (Barr, 2012). Pasak jo, valstybei didžiausią grąžą teikia investicijos į vaikus ir jaunimą. Siūloma,
kad būtent šio amžiaus asmenų lavinimui turi būti teikiamas prioritetas, o jų papildomas mokymasis
už mokyklos ribų – skatinamas valstybės.
Kodėl tai svarbu Lietuvai?
Žiniomis ir gebėjimais grįstos ekonomikos poreikį iliustruoja Europos profesinio mokymo plėtros centro
(CEDEFOP) 2014 m. atlikta įgūdžių paklausos pagal kvalifikaciją prognozė iki 2025 m.
Prognozuojama, kad daugiau reikės aukštos kvalifikacijos specialistų ir vis mažės žemos kvalifikacijos
poreikis (žr. pav. 1) (CEDEFOP, 2012). Šiame kontekste itin svarbu kalbėti apie MVG, nes Lietuvos
atveju, sparčiai mažėjant darbingo amžiaus žmonių skaičiui, svarbu lavinti esamų ir potencialių
darbuotojų kompetencijas, kad šios atitiktų darbo rinkos ir visuomenės poreikius.
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Pav. 1: Gebėjimų prognozė: darbo jėgos pasiskirstymas pagal kvalifikaciją ES 28, 2008-2025 m.
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Šaltinis: CEDEFOP, 2014.

1.3. Susijusių pasaulinių mokymosi tendencijų ir kaitos veiksnių meta-analizė
Bendri kaitos veiksniai
Ankstesniame skyriuje aptartos priežastys sukuria poreikį keisti tradicinį požiūrį į mokymąsi. Šiame
skyriuje ieškoma atsakymų į klausimą – kaip kinta mokymasis ir kokie kaitos veiksniai daro didžiausią
įtaką mokymosi procesui?
Koks yra MVG kontekstas?
ES pergalvojamas požiūris į mokymąsi – vis garsiau kalbama apie ateities švietimo viziją, atspindinčią
ateities poreikius. Atviro švietimo diskusijoje yra išskiriamos šios MVG ateities tendencijos, kurios
aktualios ir Lietuvai siekiant Lietuva 2030 MVG tikslų (Falconer et al, 2013):
 IRT plėtra švietime. IRT raštingumas ir IRT pritaikymas mokymuisi sukurs prielaidas švietimo
revoliucijai;
 Neformaliu būdu įgytų žinių, įgūdžių bei kompetencijų pripažinimas. Atsirado galimybė
pripažinti įgytas žinias bei gebėjimus per IRT;
 Didėjantis MVG mokinių skaičius. Dėl ES ir Lietuvos senėjimo (ilgėjančios gyvenimo trukmės
bei mažėjančio gimstamumo) išaugs besimokančiųjų skaičius. Lietuvoje mokymosi poreikį
tarp suaugusių asmenų didins jaunimo bei darbingo amžiaus žmonių emigracija;
 Didėjančios MVG galimybės. Populiarėja atvirieji švietimo ištekliai ir besimokančios socialinių
tinklų grupės, mokymasis pasitelkiant kompiuterinius žaidimus, televizijos programas ar kitą
įtraukiančią ir įdomią informaciją (angl. edutainment). AŠI pamažu keičia standartines
mokymosi institucijas – mokyklas, universitetus, kolegijas, ir pan.;
 Didėjantis švietimo atvirumas. Geografinės, disciplinų, sektorių ir kitos ribos nyksta ir kinta tad
tampa, sunku jas identifikuoti. Ši kintanti realybė, keičia ir socialinį elgesį, mokymosi būdus ir
besimokančiųjų požiūrį.
Tampa svarbu išmokti sisteminti informaciją, perkelti vienos
disciplinos žinias į kitą, teoriją į praktiką, mokslą į kasdienybę;
 Bendras žinių kūrimas. Kadangi vis labiau bendradarbiaujama įvairiuose tinkluose, žinios yra
įgyjamos ir pasidalinamos daug lengviau. Žiniomis dalinamasi, ne tik sunkiai prieinamuose
(mokamuose) ir sunkiai suprantamuose moksliniuose žurnaluose, bet žinios yra
populiarinamos per visiems prieinamus straipsnius, blogus, paveikslėlius, ir pan. Taigi žinios
nebėra sukuriamos vieno žmogaus, o bendradarbiaujančių tinklų grupėse. Procesas tampa
labiau komandinis ir kūrybinis;
 Žinių specializacija. Nykstant disciplinų ir kitoms riboms, žinios tampa dar labiau
specializuotos. Tema gali būti analizuojama, pavyzdžiui, iš įvairių mokslo perspektyvų, teorijos
bei praktikos. Einant šia kryptimi sukuriamos naujos mokslo sritys;
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Besiplečiantis supratimas apie tai, kas yra mokymasis. Į „mokymosi“ sąvoką vis labiau
įtraukiamas ne vien formalus ar neformalus švietimas, bet ir savišvieta bei savaiminis
švietimas;
Kompetencijų taikymas. Svarbiau tampa ne įgyti diplomą ar pažymėjimą, o
pademonstruoti gebėjimus, žinias bei įgūdžius konkrečioje situacijoje;
Mokinio iniciatyvumas (angl. learner agency). Mokymosi procesas vis labiau remiasi
besimokančiojo iniciatyva. Formalaus švietimo tikslas – paruošti asmenis, gebančius planuoti
ir įgyvendinti savo pačių mokymosi procesą. Mokiniai, pagal savo polinkius pasirenka
individualias ir/ar grupines bei struktūruotas ir/ar nestruktūruotos mokymosi aplinkas;

Toliau, lentelėje Nr. 3, pagal aukščiau aptartus kaitos veiksnius išsamiau aptariamos tendencijos,
darančios įtaką šioms MVG dedamosioms:
 švietėjo vaidmuo;
 MVG pasiūlos ir paklausos derinimas;
 nykstančios švietimo ribos.
Lentelė Nr. 3: Tendencijos, darančios įtaką MVG dedamosioms
Kaitos veiksniai

IRT plėtra
švietime

Neformaliu būdu
įgytų žinių,
įgūdžių bei
kompetencijų
pripažinimas

Didėjantis MVG
mokinių skaičius

Didėjančios
MVG galimybės

Švietėjo vaidmuo
- Švietėjai turi išmanyti
besikeičiančias naująsias IRT;
- švietėjai ne tik pateikia
mokymosi turinį per IRT, bet ir
prisideda vystant naujas
mokymosi aplinkas;

MVG pasiūlos ir paklausos
derinimas
- Didėja švietimo, organizuojamo
per IRT, paklausa;
- daugėja savišvietos programų,
kursų siūlomų per IRT (pavyzdžiui,
kalbų mokymosi programėlės
išmaniajame telefone);

- Švietėjai nebeužsiima turimų
žinių vertinimu. Jie palaiko savi–
refleksijos ir analizės procesą;
- švietėjai individualiai
konsultuoja besimokančiuosius,
kaip jiems būtų efektyviausia
įgyti norimas kompetencijas;

- Neformaliai įgytų kompetencijų
pripažinimas sukuria prielaidas
didėjančiai MVG paklausai;
- Švietimo paslaugas gali teikti
privatus sektorius – sukuriamos
prielaidos pasiūlos didinimui;

- Didėja MVG švietėjų poreikis;
- Švietėjams keliamas uždavinys
įtraukti nemotyvuotas ar
socialiai pažeidžiamas grupes į
MVG – pavyzdžiui, vyresnius
asmenis bei žemos kvalifikacijos
darbuotojus, migrantus;
- Švietėjams tenka pritaikyti
mokymosi tempą, turinį bei
aplinkas aukščiau minėtoms
grupėms;
- Kyla iššūkių įgalinant šias
grupes naudotis IRT;

- Auga MVG paklausa darbe,
taip išplečiant dabartinį
mokymąsi darbovietėse,
kadangi vis labiau
orientuojamasi į aukštų įgūdžių ir
intelektinio kapitalo
reikalaujančias rinkas, tačiau
esama mažai naujų žmogiškųjų
išteklių, pavyzdžiui, aukštos
kvalifikacijos migrantų;
-auga persikvalifikavimo poreikis
tarp vyresnio amžiaus asmenų;
- atsiranda pasiūla vyresniems
asmenims pritaikytų mokymosi
galimybių;
- Didėja konkurencija MVG
pasiūlos pusėje;
- mažėja MVG paslaugų kainos;
- didėjanti dalis MVG paslaugų –
nemokamos;
- paklausios tampa itin
kokybiškos (besiremiančios
moksliniais metodais), arba itin
specializuotos, individualiai
pritaikytos mokymosi galimybės;
- didėja AŠI paklausa;

- Švietėjas valdo informaciją
apie MVG galimybes;
- švietėjams svarbu išmanyti ir
išnaudoti atvirus švietimo
išteklius;
- konsultuoja
besimokančiuosius ir padeda
jiems atsirinkti tinkamiausius
metodus, nukreipia
besimokančiuosius įgyti žinių
bei įgūdžių į AŠI;
- švietėjas įsitraukia į esamų
metodų tobulinimą bei
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Nykstančios švietimo ribos
- Šios priemonės suteikia
galimybes mokymuisi ar
savišvietai bet kuriuo metu ir be
kurioje vietoje (darbe/ namuose/
kelionėje);
- IRT suteikia galimybes peržengti
šalies švietimo sistemos ribas ir
dalyvauti globaliuose
mokymuose;
- formaliojo švietimo institucijos
atsiveria pasauliui per IRT
(pavyzdžiui, EDx, Coursera kursai
internetu);
- Formaliosios švietimo
organizacijos ieško savo vietos
kompetencijų vertinime;
- pereinama prie individualaus
asmeniui pritaikyto švietimo, kuris
ilgainiui taps priimtinu ir
akredituojamu formalių švietimo
institucijų;
- Mažėjantis moksleivių bei
studentų skaičius ir didėjantis
suaugusiųjų bei vyresnio amžiaus
asmenų skaičius skatina
formalaus bei neformalaus
ugdymo institucijas pergalvoti
savo strategijas;
- išauga savišvietos erdvių, tokių
kaip bibliotekos, muziejai, viešos
erdvės vaidmuo įtraukiant
suaugusiuosius bei vyresnio
amžiaus asmenis;
- kultūrinės erdvės išnaudojamos
MVG sudarant sąlygas migrantų
švietimui bei integracijai;
- MVG galimybėms plečiantis
atsiranda daugiau
bendradarbiavimo tobulinant
esamus metodus tarp MVG
paslaugų teikėjų ir, pavyzdžiui,
mokslinių tyrimų institutų ar
žaidimų kūrėjų,
besispecializuojančių konkrečioje
srityje;
- MVG tampa nuolatinės
savišvietos dalimi, tačiau ji
papildoma formalaus ir
neformalaus ugdymo elementais;

Kaitos veiksniai

Švietėjo vaidmuo

MVG pasiūlos ir paklausos
derinimas

pritaikymą individualioms
situacijoms;
- švietėjai stebi individualią
mokymosi pažangą;

Didėjantis
švietimo
atvirumas

Bendras žinių
kūrimas

Žinių
specializacija

Besiplečiantis
supratimas apie
tai, kas yra
mokymasis

Kompetencijų
taikymas

Mokinio
iniciatyvumas

Nykstančios švietimo ribos
-atviri mokymosi ištekliai nebėra
vieno paslaugos teikėjo, o visos
bendruomenės nuosavybė;
- išsiplečia mokymosi įvertinimas
bei akreditacija. Ją vykdo ne vien
tradicinės švietimo institucijos, bet
ir bendramoksliai (peers) bei
ekspertai;

- Švietėjai tampa tarpininkais
tarp skirtingų švietimo formų;

- Didėja integruotų ir globalių
MVG galimybių paklausa;
- didėja teorijos praktinio
pritaikymo paklausa;

- Geografinės, disciplinų ar
sektorių ribos nyksta ir kinta –
tampa, sunku jas identifikuoti;

- Švietėjai skatina naudotis
atvirais duomenimis bei
analize;
- švietėjai skatina prisidėti prie
žinių kūrimo ir analizės;

- Auga naujų žinių paklausa;
- atviros žinios ir bei duomenys
sudaro prielaidas naujų žinių
pasiūlai

- Švietėjai specializuojasi tam
tikrose teminėse srityse;
- švietėjai teikia nukreipimo
paslaugas, pavyzdžiui,
nukreipia besimokančiuosius
pas labiau
besispecializuojančius švietėjus;

- Eksponentiškai auga
specializuotų žinių paklausa
įvairiose globalios žinių
ekonomikos bei sumanios
visuomenės srityse;
- atsiranda vis didesnė
specializuotų kursų pasiūla
skirtingų profesijų/interesų
žmonėms;
- Atsiranda tokios švietimo
paslaugos, kurios apima
skirtingas mokymosi aplinkas;

- Atviros žinios sukuria tarpusavyje
susijusią ir persipynusią žinių
kūrimo, duomenų gavimo bei
analizės sistemą;
- AŠI kuria patys besimokantieji ir
įvairios jų organizacijos;
- Į specializuotų kursų rengimą vis
intensyviau įsitraukia mokslinių
tyrimų centrai, universitetai,
profesinio rengimo centrai,
įmonės ir kt.

- Švietėjai, mokymosi sąvokai
plečiantis, taiko formalaus,
neformalaus bei savišvietos
metodus;
- švietėjai padeda suvokti
mokymosi procesus ir aplinkas
bei kaip jas galima sujungti;
- Švietėjai skatina žmones įgyti
kompetencijas, ne
pažymėjimus;
- individualios konsultacijos
apie tai, kaip konkrečiam
individui efektyviausia įgyti
norimas kompetencijas;
- Švietėjas tik padeda
besimokančiajam orientuotis
švietimo paslaugų ir priemonių
gausoje;
- mokiniai prisideda kuriant
individualias programas;

- Paklausios tampa tam tikrą
kompetenciją suteikiančios
programos;
- populiarėja testai, parodantys
gebėjimus ir vis mažiau
remiamasi pažymėjimais ar
diplomais;
- Auga švietimo produktų ir
priemonių, skatinančių mokymosi
efektyvumą bei motyvaciją,
paklausa;
- auga produktų, kuriuos galima
individualizuoti, paklausa;

- Plečiantis mokymosi sampratai
nyksta ribos tarp skirtingų švietimo
formų bei institucijų;
- daugėja bendradarbiavimo
projektų;

- Kompetencijų parodymą gali
įvertinti tiek privatus sektorius, tiek
tradicinės švietimo institucijos;

- Mokinys pasirenka tinkamiausias
mokymosi formas bei aplinkas ir
jas keičia;
- mokinys naudoja įvairius
mokymosi metodus

Šaltinis: sudaryta „Visionary Analytics“, 2014 pagal Falconer et al, 2013.

Kaip kinta mokymosi procesas?
Aptarti MVG kaitos veiksniai ir jų įtaka verčia pergalvoti mokymosi principus ir iš naujo įvardinti
mokymosi programos elementus. Kinta šios mokymosi dedamosios (adaptuota remiantis Brown ir
Duguid, 1995; Noam, 1995 teorinėmis įžvalgomis):
 Mokymosi tikslas. Universalus, vienkartinis „išmokimas“ bei jį žymintis diplomas nebeatitinka
nūdienos poreikių. Kiekvienas asmuo išsikelia individualius mokymosi tikslus ir numato būdus,
kaip juos pasiekti.
 Meta–kompetencija. Noras ir gebėjimas nuolat mokytis tampa svarbiausia asmens
kompetencija.
 Mokymosi būdas. Institucinis mokymasis nebėra tinkamas atsakas į ateities iššūkius. Trumpas,
su konkrečiais poreikiais susijęs, nuolatinis mokymasis tampa labiau priimtinas, nei daug laiko
reikalaujantis, nelankstus formalusis mokymasis.
 Mokymosi aplinkos. Išsiplečia tradicinių mokymosi aplinkų panaudojimo galimybės,
pavyzdžiui, pritaikant neformaliojo švietimo metodus ar pasitelkiant naujas mokymosi
priemones.
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Mokymosi metodai. Mokymuisi pritaikomos naujos medijos bei kitos novatoriškos
technologijos. Mokymasis panašėja į žaidimą (angl. edutainment) - pritaikomos
psichologijos ir neurologijos mokslo žinios apie paveikiausius mokymosi būdus ir metodus.
Mokymosi procesas tampa vis labiau komandinis, atviras, įtraukiantis; populiarėja
mokymasis iš bendraminčių, tai yra kitų besimokančiųjų.
Mokymosi turinys pritaikomas įvertinant individo turimas kompetencijas, polinkius ir vertybes.
Vertinimas. Matuojamas individualus pokytis, o ne absoliučios žinios. Taip pat, vertinamas
gebėjimas žinias sisteminti, taikyti naujoms situacijoms praktikoje.
Mokymosi pasiekimų pripažinimas tampa globalus, pavyzdžiui, projektų vadyboje plačiai
naudojamas šios srities profesionalų sertifikatas (angl. Project Management Professional –
PMP). Anglų kalbos gebėjimų pripažinimui naudojami TOEFL (angl. Test of English as a
Foreign Language) ar IELTS (angl. International English Language Testing System) sertifikatai.

1.3.1. Kaip kinta švietėjo vaidmuo?
Švietėjais bus įvardijami su suaugusiųjų švietimu dirbantys specialistai – andragogai, karjeros
konsultantai ar kiti MVG paslaugas teikiantys asmenys, pavyzdžiui, lektoriai, mokymų vadovai.
Suaugusiųjų švietimo įgalintojais laikomi minėtieji suaugusiųjų švietėjai bei suaugusiųjų (švietimo)
koordinatoriai regionuose bei MVG paslaugas teikiančios institucijos bei organizacijos.
Dalis tyrėjų teigia, kad ateityje mokymosi procesą puikiai palaikys mokytojai robotai ar išmanios
mokymosi programos (Meltzoff et al., 1995). Tačiau suaugusiųjų švietėjas vis dar užima svarbią vietą
motyvuojant besimokančiuosius (MOSTA, 2013). Yra įrodyta, kad žmonės geriau mokosi, stebimi tų,
kuriems svarbūs jų rezultatai. Taigi, suaugusiesiems svarbus žmogiškasis ryšys su švietėju – andragogu,
karjeros konsultantu ar kitu MVG paslaugas teikiančiu ar padedančiu teikti asmeniu.
Ateityje vis labiau gali būti pereinama nuo švietėjo, kaip informacijos ir žinių perdavėjo bei
vertintojo, iki švietėjo – įkvėpėjo, mentoriaus ir patarėjo. Ateityje, tikėtina, kad švietėjas (MOSTA,
2013):
 padės kuruoti mokymosi procesą ir jame tarpininkauti, bet jo nebevaldys;
 diferencijuos ir personalizuos mokymąsi pagal kiekvieno mokinio gebėjimus, vertybes bei
polinkius;
 išmanys ir kompleksiškai taikys įvairias mokymosi formas bei metodus;
 automatizavus pažangos vertinimą (angl. teaching analytics), prižiūrės sistemą, analizuos
kiekvieno besimokančiojo pažangą;
 ne tik taikys, bet ir kurs bei keis mokymosi turinį pagal kiekvieno asmens poreikius.
Švietėjai taps itin svarbiais asmeninio ir profesinio tobulėjimo kelrodžiais, padėsiančiais žmonėms
susiorientuoti mokymosi paslaugų jūroje. Itin svarbus vaidmuo šiuo atveju gali būti karjeros
konsultantų, mentorių ir panašių švietėjų vaidmuo – jie skatins žmones ieškoti naujų karjeros krypčių,
labiau atitinkančių asmenines savybes. Jau dabar sparčiai populiarėja „koučingas“ arba
ugdomasis vadovavimas (angl. couching), ypač tarp privataus verslo atstovų. Ateityje tokio
pobūdžio konsultacijos turėtų tapti įprasta MVG paslauga.

1.3.2. Kaip kinta mokymosi visą gyvenimą paslaugų pasiūla ir paklausa?
Pirmiausia reikia įvertinti tai, kad MVG paklausa kyla dėl keturių esminių priežasčių (Gallagher, 2001):
 Socialinių nuostatų – visuomenės nuostatos, apie tai, ką ir kaip žmogus turėtų mokytis.
Šiandien bendravimas el. paštu bei naršymas internete suvokiami, kaip socialinė norma.
Ateityje, naudojimasis vis aukštesnio lygio technologijomis bus suvokiamas kaip būtinybė
norint funkcionuoti visuomenėje. Nuolatinis mokymasis taps kultūros dalimi;
 Individualių siekių – asmeninis tobulėjimas ir mokymasis, norint lavinti savo žinias bei
gabumus. Dabar savišvieta suprantama, kaip viena iš mokymosi formų, tačiau ateityje tai
taps MVG paklausos varikliu;
 Darbe kylančių poreikių tobulėti – dažniausiai šis poreikis kyla iš darbdavių pusės. Darbdaviai
stengiasi, kad jų darbuotojai neatsiliktų nuo naujausių tendencijų darbinėje srityje bei
naudotųsi pažangiausiomis technologijomis bei efektyviausiais darbo metodais. Šiuo metu
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darbdaviai siunčia darbuotojus į mokymus. Tačiau, vis dažniau darbdaviai motyvuoja
darbuotojus užsiimti su darbu susijusia ar asmenine savišvieta;
Pasiūlos, kuri skatina mokymąsi – paklausą skatina ar sustiprina prieinamos ir patrauklios
mokymosi galimybės. Pavyzdžiui, neuromokslais (angl. neurosciences) pagrįstas efektyvus
kalbos mokymosi būdas, ar edukaciniai žaidimai, kurie lavina protinius gabumus (pavyzdžiui,
Lumosity) skatina mokytis.

MVG pasiūlos pusėje taip pat svarbu įsivardinti dabartinius ir būsimus veikėjus. Šiuo metu tai švietimo
institucijos yra susiskirsčiusios pagal amžių ir pagal švietimo formą – nuo darželio iki trečiojo amžiaus
universitetų (žr. 1.1.3. skyrių). Formalios švietimo institucijos jau dabar praranda savo monopolį –
daugėja organizacijų, kurios be savo pagrindinės (su švietimu tiesiogiai nesusijusios) veiklos įtraukia ir
švietimo paslaugas. Pavyzdžiui, bankai teikia konsultacijas apie asmeninių finansų valdymą;
kompiuterių ar kitų technologijų gamintojai – kursus, apie tai kaip naudotis jų sukurta įranga ir pan.
Aukščiau aptarti kaitos veiksniai daro įtaką MVG pasiūlos ir paklausos kaitai.
Pavyzdžiui,
kompetencija grįstas vertinimas yra vienas būdų reguliuoti, arba, tiksliau tariant, išplėsti pasiūlą
(Falconer et al 2013):
 Kompetencija grįstas vertinimas. Šis vertinimas turi potencialo pereiti tam tikrus barjerus,
leidžiant besimokantiesiems ir švietimo paslaugų teikėjams pasirinkti jiems labiausiai
tinkančius mokymosi metodus. Kompetencija grįstas vertinimas gali padidinti konkurenciją
bei paskatinti inovacijas švietime. Tokiu būdu galima gerinti teikiamų paslaugų kokybę ir
mažinti jų kainas. Pavyzdžiui, norint gauti aukštą balą IELTS anglų kalbos egzamine, galima
ruoštis įvairiausiais būdais – nuo anglų kalbos kursų lankymo iki mobiliųjų programėlių
naudojimo;
 Švietimo ribų nykimas. Švietimo ribų nykimas gali išlaisvinti konkurencijos bangą mokymų
patirtis suteikiančioje srityje. Ši konkurencija ir laisvė kurti naujoves taip pat gali pagerinti
paslaugų kokybę ir mažinti jų kainas.
 Atviri švietimo ištekliai (AŠI). Daugeliui žmonių tampa prieinami AŠI. Informacijos ir mokymo
paslaugų kiekybę ilgainiui nusvers mokymosi kokybė, galimybė individualizuoti arba
priešingai – išplėsti mokymąsi bendradarbiaujant grupėje.
Šiuo metu MVG pasiūlos–paklausos derinime aktyviai dalyvauja privatus verslas. Darbdaviai yra vis
labiau linkę investuoti į savo darbuotojus, jų turimų žinių atnaujinimą ir gebėjimų lavinimą, kadangi
naujovės ir inovacijos sukuria galimybes šių įmonių proveržiui. Be kitų švietimo lygmenų, tai skatina ir
didesnę profesinio mokymo paklausą bei šio lygmens mokymo pasiūlos kokybinę plėtrą ir naujų
formų atsiradimą (pavyzdžiui, pameistrystės plėtrą). Daugėja ne tik tradicinių mokymų darbo vietoje
ar išorės kursų ir komandiruočių, tačiau populiarėja ir e-mokymasis (žr. lentelę Nr. 4). Numatoma,
kad būtent e-mokymai taps itin paklausūs tarp darbdavių, kadangi jie leidžia sutaupyti laiko
(įprastai skiriamo vietos ar užsienio kelionėms) ir, juos lengva atnaujinti.
Lentelė Nr. 4: Paklausos ir pasiūlos veiksniai, skatinantys darbuotojų e-mokymąsi





Paklausos pusė
Vis intensyvėja poreikis atnaujinti žinias ir
lavinti esamus gebėjimus;
Mokymai organizuojami tik tuomet, kai
yra poreikis;
Verslas visada atsižvelgia į mokymosi
kaštus ir naudą, kad šis atitiktų globalios
darbo jėgos poreikius;
Gebėjimų tam tikrose srityse trūkumas ir
demografiniai pokyčiai reikalauja naujų
mokymosi būdų ir lankstaus požiūrio į
mokymąsi visą gyvenimą;







Pasiūlos pusė
Interneto prieiga tampa įprasta tiek darbe, tiek namuose;
Skaitmeninių technologijų tobulėjimas leidžia sukurti
interaktyvų, medijomis praturtintą turinį;
Didėjantis duomenų perdavimo greitis ir patogesnės jų
priėmimo sistemos padaro elektroninį mokymąsi
patrauklesnį;
Didėja aukštos kokybės elektroninio mokymosi produktų ir
paslaugų pasirinkimas;
Nauji technologiniai standartai palengvina elektroninių
mokymosi priemonių suderinamumą ir jomis tampa
paprasčiau naudotis;

Šaltinis: sudaryta „Visionary Analytics“ pagal Urdan ir Weggen (2000).

Valstybės vaidmuo pasiūlos – paklausos derinime yra pirmiausia paskatinti piliečius suvokti MVG
poreikį. Žemiau esančioje lentelėje (žr. lentelę Nr. 5) išskiriamas tradicinis arba įprastinis valstybės
vaidmuo reguliuojant švietimo paslaugas ir jos vaidmuo žinių ekonomikoje. Šiuo metu Lietuva yra
pereinamajame laikotarpyje į žinių ekonomiką – tebekuriami ir vis dar nefunkcionuoja eilė MVG
elementų kaip antai regioninis suaugusiųjų švietimo koordinavimas, neformaliu būdu įgytų
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Lentelė Nr. 5: Tradicinis valstybės vaidmuo ir naujasis valstybės vaidmuo žinių ekonomikoje
Politikos objektas
Integracija / koordinavimas
valstybės lygiu
Koordinavimas skirtinguose
valdymo lygmenyse
Vyriausybė kaip leidžiantis
subjektas
Ryšys tarp švietimo ir darbo
rinkos bei visuomenės
Kvalifikacijos pripažinimo
sistema
Administravimas ir
vadovavimas

Įprastinis valstybės vaidmuo
Prieiga fragmentiška, skirstoma
sektoriais
Reguliavimas vienkryptis

Valstybės vaidmuo žinių ekonomikoje
Daugelį sektorių apimanti prieiga

Valdo ir reguliuoja

Siūlo pasirinkimus, teikia informaciją,
kuria paskatas, kooperuojasi
Paklausa skatinama besimokančiųjų

Pasiūla skatinama institucijų
Valstybiniai standartai siejami su
studijų programomis ir studentų
vertinimu
Pateikia taisykles ir normas

Abipusė parama ir partnerystė

Plati pripažinimo ir kokybės nustatymo
sistema
Kuria paskatas, naudojasi plačiu tiekėjų
spektru

Šaltinis: sudaryta „Visionary analytics“, pagal Pasaulio Banko analizę (Pasaulio bankas, 2003).

Valstybė skatindama MVG gali pasirinkti skirtingas paskatas. Šių paskatų pavyzdžiai ir jų galimas
poveikis trumpai aptariami žemiau esančioje lentelėje (žr. lentelę Nr. 6).
Lentelė Nr. 6: MVG paskatų palyginimas
Sistema

Įprastos paskolos

Nuo pajamų
priklausančios
paskolos

Baigusiųjų mokestis

Žmogiškojo kapitalo
sutartys

Stipendijos/ subsidijos
(angl. grants)

Čekiai (angl.
vouchers),
individualios
mokymosi sąskaitos
(angl. individual
learning accounts)
Mokesčių lengvatos
įmonėms

Pagrindinė paskirtis
Teorinis efektyvumas
Teorinis teisingumas
Paskatos, grįstos kaštų pasidalinimu/ valstybės subsidija
Šalina kapitalo rinkos
Paskata patrauklesnė labiau
trūkumus, bet
pasiturintiems mokiniams ar
netobulai, nes
studentams
nesuderina paskolos
gražinimo su gaunama
nauda
Šalina kapitalo rinkos
Įprastai vienoda visiems, išskyrus
trūkumus ir suderina
situacijas, kai asmenys vengia
paskolos gražinimą su
gražinti paskolas
gaunama nauda
Naikina su pinigų trūkumu susijusius
Šalina kapitalo rinkos
Progresyvi, kadangi daugiau
apribojimus (likvidumo apribojimus)
trūkumus ir suderina
uždirbantys mokiniai ar studentai
paskolos gražinimą su
remiantis šiuo mokesčiu gražina
gaunama nauda,
didesnes sumas
tačiau nesulygina
gražintos ir gautos
sumos
Gražinamos sumos
Įprastai vienoda visiems, panašių
dalis priklauso nuo
gebėjimų asmenims darant
situacijos rinkoje
prielaidą, kad investuotojams
prieinama vienodai išsami
informacija apie juos
Naikina su pinigų trūkumu susijusius
Nešalina kapitalo
Priklauso nuo to, ar stipendija/
apribojimus (likvidumo apribojimus)
rinkos trūkumų; gali
subsidija skiriama atsižvelgiant į
mažinti neigiamą
nuopelnus, ar pagal nustatytas
šalutinį poveikį;
mokinių ar studentų
vartotojai nesusiduria
charakteristikas
su tikraisiais ribiniais
kaštais;
Naikina su pinigų trūkumu susijusius
Ribinė nauda yra lygi
Įvairios galimybės (priklauso nuo
apribojimus (likvidumo apribojimus)
ribiniams kaštams; gali
konkrečios formos)
ir didina vartotojų galią rinkoje
mažinti neigiamą
šalutinį poveikį;

Mažina patiriamas išlaidas ir taip
skatina dalyvauti mokymesi

Gali mažinti neigiamą
šalutinį poveikį
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Priklauso nuo tikslinės grupės

Sistema

Pagrindinė paskirtis
Mažina patiriamas išlaidas ir taip
skatina dalyvauti mokymesi

Teorinis efektyvumas
Gali mažinti neigiamą
šalutinį poveikį

Teorinis teisingumas
Gali būti regresyvi paskata, nes
kuo didesni sumokami mokesčiai,
Mokesčių lengvatos
tuo didesnė dalis išlaidų
darbuotojams
kompensuojama (didesnė nauda
tenka daugiau uždirbantiems
darbuotojams)
Paskatos, grįstos reguliavimu nacionaliniu ar įmonės lygiu
Apmokamos atostogos naikina su
Apmokamos atostogos Dažniau regresyvus, nes
pinigų (likvidumo) ir laiko trūkumu
mažina alternatyvius
apmokamos mokymosi atostogos
Mokymosi atostogos
susijusius apribojimus;
arba prarastos
dažniau suteikiamos
(angl. training/
neapmokamos atostogos naikina
galimybės kaštus
perspektyviausiems
educational leave)
su laiko trūkumu susijusius
darbuotojams; reguliuojamose
apribojimus
profesijose (pvz., gydytojai) yra
vienoda visiems
Mažina netikrumą darbdaviui
Mažina darbdavių
Dažniau regresyvus, nes sutartys
apsaugant jį nuo investicijų į
investicijų riziką
su mokymosi išlaidų
Mokymosi išlaidų
darbuotojo mokymą netikėto
kompensavimo išlygomis
kompensavimo
praradimo (sutariama, kad jei
sudaromos perspektyviausiems
išlygos sutartyse
darbuotojas anksčiau nei
darbuotojams, į kurių mokymąsi
(angl. payback
nustatytas terminas išeina iš darbo,
darbdavys daugiausiai investuoja
clauses)
jis darbdaviui gražina išlaidas, skirtas
darbuotojo mokymui)
Šaltinis: sudaryta „Visionary Analytics“ pagal Oosterbeek ir Patrinos, 2008 ir CEDEFOP duomenų bazę
http://www.cedefop.europa.eu/FinancingAdultLearning/.

1.3.3. Kaip kinta švietimo ribos?
Pasaulis „mažėja“ tobulėjant susisiekimo, bendravimo ir prekybos priemonėms. Stebimas
‚globalaus-kaimo‘ fenomenas (angl. Global Village). Dar 1962 m. Maršalas MakLuhanas aprašė,
kaip pasaulis apraizgytas elektroniniais prietaisais taps panašus į kaimą, kadangi informacija bus
pasiekiama akimirksniu (McLuhan, 1964). Autorius prognozavo, kad dėl didėjančio IRT poveikio
socialinės ir politinės funkcijos patirs staigią griūtį ir atitinkamai didės individo sąmoningumas ir
atsakomybė už savo veiksmus.
Taigi, išsiplėtusios aukštųjų technologijų ir IRT galimybės naikina ribas tarp:
 Valstybinių švietimo sistemų. Naujosios medijos leidžia laisvai keistis informacija ir idėjomis
pasauliniame tinkle. Atviruose švietimo ištekliuose (AŠI) „susitinka“ žmonės iš skirtingų
valstybių. Fizinis atstumas, laiko juostos bei kultūriniai skirtumai nebetenka svarbos. Netgi
kalbinis barjeras darosi nebe toks aktualus, atsirandant įvairiausioms sinchroninio vertimo
technologijoms. Taip sudaromos prielaidos žmonėms, gyvenantiems skirtingose pasaulio
pusėse, mokytis ne tik tų pačių dalykų, bet ir vieniems iš kitų bei mokytis bendradarbiaujant;
 Skirtingų mokslo disciplinų ir teorijos bei praktikos. Nykstančios ribos tarp teorinių ir praktinių
disciplinų, leidžia atsirasti tokioms mokslo sritims kaip „evoliucinė psichologija“,
„bihevioristiniai finansai“ ar neuroekonomika. Atrandami nauji bendradarbiavimo mokymesi
modeliai, pavyzdžiui, tarp profesijos teoretikų ir praktikų;
 Mokymosi formų. Nyksta ribos tarp formaliojo ir neformaliojo mokymosi bei savišvietos (taip
pat žr. lentelę Nr. 7). Neformalusis mokymas tampa vis svarbesniu. Taigi, mokymasis tampa
labiau individualizuotas ir pritaikytas asmeniniams poreikiams; Formalusis mokymasis tampa
lankstesnis, pavyzdžiui, perima tokius neformaliojo švietimo metodus kaip antai vaidmenų
žaidimai,
 Mokymosi vietos. Mažėja formaliojo švietimo įstaigų svarba, kadangi didėjanti mokymosi
veiklos dalis persikelia į virtualias erdves. Auga alternatyvių erdvių kaip bibliotekos, kultūros
objektai ar viešosios miesto erdvės vaidmuo MVG procese. Nykstančios ribos tarp disciplinų
bei švietimo formų skatina užmegzti mokymosi partnerystes, atrandami nauji
bendradarbiavimo modeliai;
 Švietimo dalyvių. Pavyzdžiui, tradicinės formalaus ir neformalaus švietimo sistemos pakopos
klasifikuojamos pagal amžių nyksta (žr. lentelę Nr. 7). Atsiranda kvalifikacija pagal
pripažįstamas kompetencijas bei pasiekimus – pavyzdžiui, mokymuose grupės
nebeskirstomos į suaugusius ir jaunimą, bet į pradedančius, pažengusius ir pan.
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Lentelė Nr. 7: Mokymosi formos pagal amžių
Amžiaus
grupė

Formalus švietimas

Neformalus švietimas

Savišvieta

Senjorai

Trečiojo amžiaus
universitetai

Senjorų organizacijos, kitos
nevyriausybinės organizacijos

Senelių globos namai,
renginiai, muziejai,
bibliotekos

Suaugusieji,
dirbantieji

Suaugusiųjų
mokyklos,
universitetai,
kolegijos, darbo
biržos mokymai

Darbo biržos mokymai/
mokymasis darbo vietoje/
pameistrystė, stažuotės,
nevyriausybinės organizacijos

Profesiniai klubai, profesinės
sąjungos, asociacijos,
renginiai, muziejai,
bibliotekos

Jaunimas

Profesinės mokyklos,
kolegijos,
universitetai

Mokymai darbo vietoje/
pameistrystė, stažuotės,
mokinių/ studentų atstovybės
ar organizacijos, klubai,
nevyriausybinės organizacijos

Mokyklų/ kolegijų/
universitetų bibliotekos, atviri
jaunimo centrai, erdvės,
renginiai jaunimui, švietimo ir
mokymo įstaigų
bendruomenės

Paaugliai

Vidurinės mokyklos

Sporto ir meno mokyklos,
būreliai mokyklose ir už jų ribų,
vaikų ir jaunimo centrai, NVO
Sporto ir meno mokyklos,
vaikų ir jaunimo centrai,
būreliai mokyklose ir už jų ribų

Bibliotekos, muziejai, miesto
erdvės

Mokyklinio
Pagrindinės
amžiaus
mokyklos
vaikai
Šeima, žaidimų aikštelės
Ikimokyklinio
Ikimokyklinio ir
Vaikų dienos centrai, vaikų
amžiaus
priešmokyklinio
lopšeliai/darželiai
vaikai
ugdymo įstaigos
Šaltinis: sudaryta „Visionary Analytics“ pagal Lifelong Learning Queensland informaciją, pasiekiamą adresu
http://www.llcq.org.au/01_cms/details.asp?ID=12.
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Savaiminis
mokymasis

Šeimoje,
bendraujant su
draugais,
kolegomis,
kasdieninėse
situacijose

2. MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ SITUACIJA LIETUVOJE
2.1. Problematika: didžiausias atotrūkis ir jo priežastys
ES lygiu dažniausiai yra naudojamas Eurostat MVG rodiklis. Šis rodiklis žymi 25 – 64 m. amžiaus
asmenis, kurie teigia, kad per paskutines 4 savaites (iki tyrimo) jie mokėsi. 1 Eurostat duomenimis,
2013 m. Europos Sąjungoje (ES-28) vidutinis MVG rodiklis siekė 10,5 proc. Palyginti su kitomis ES
šalimis, Lietuvos MVG lygis yra žemas ir 2013 m. siekė 5,7 proc. (Lietuva pagal jį buvo 21 vietoje ES)
(žr. pav. 2).
Pav. 2: MVG rodiklis ES-28, 2013 m., proc.
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Šaltinis: Eurostat.

ES strategijos „Europa 2020“ tikslas, kad MVG rodiklis siektų 15 proc., tai yra, kad daugiau nei
šeštadalis asmenų, vyresnių nei 25 m. amžiaus nuolat tobulintų savo kompetencijas (Europos
Komisija, 2010). Lietuva nuo šio ES tikslo šiuo metu atsilieka maždaug trimis kartais. Lietuvos
pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ keliamas tikslas – „ne žemesnė nei 17 vieta ES“, kuriai pasiekti,
2013 metų duomenimis, reiktų apytiksliai 7 proc. rodiklio reikšmės (Lietuva 2030). Po Lietuvos
įstojimo į ES (2004 m.) pastebimas šio rodiklio sumažėjimas Lietuvoje – nuo 6 proc. 2004 m. iki 3,9
proc. 2010 m. 2010 – 2013 m. pastebimas žymus teigiamas pokytis (beveik per 2 proc.).
MVG rodiklio interpretacija Lietuvoje
Visgi MVG rodikliu matuojama ne nuostata ar įprotis mokytis, bet dalyvavimas mokymuose.
Remiantis tokiu matavimu, MVG samprata siaurinama iki mokymosi supratimo kaip pavienės
veiklos (dalyvavimo mokymuose), o ne nuolatinio tobulėjimo. Įprotį užsiimti savišvieta ir dalyvauti
kultūros renginiuose, apžvelgia kasmet atliekamas specialus Eurobarometras skirtas kultūros
paslaugų prieinamumui ir dalyvavimui (Eurobarometras, 2013). Lyginant su 2007 m., Lietuvoje
padaugėjo žmonių, skaitančių knygas (nuo 64 proc. 2007 m. iki 66 proc. 2013 m.), lankančių
muziejus (nuo 33 proc. iki 39 proc.), teatrus (nuo 27 proc. iki 34 proc.), naudojančių bibliotekos
paslaugas (nuo 32 proc. iki 35 proc.). Tačiau ES 27 šalių vidurkis pastarosioms savišvietos veikloms
mažėjo.
MVG iššūkis – vyresnių asmenų IT gebėjimai
Žengiant į žinių visuomenę tampa aktualus kitas iššūkis – vyresnių asmenų galimybės bei gebėjimai
naudotis kompiuteriu bei sugebėjimas ieškoti informacijos internete (žr. pav. 3) (Švietimo
ES MVG rodiklis apskaičiuojamas nuo visos to amžiaus grupės populiacijos, išskyrus tuo kurie neatsakė į klausimą
„dalyvavimas švietimo ir mokymosi veiklose“. ‚Mokymasis‘ šios apklausos kontekste apima bet kokį švietimą ir mokymąsi
nepaisant
susietumo
su
respondento
dabartiniu
ar
ateities
darbu.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/table/description.jsp; Eurostat šiuos duomenis gauna iš ES Darbo rinkos tyrimo
(angl. EU Labour Force Survey).
1
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aprūpinimo centras, 2012 b). Eurostato duomenimis, jei Lietuvoje 2011 m. apie 80 proc. žmonių iki
35 m. amžiaus turėjo kompiuterį, tai tarp 35 – 55 m. amžiaus asmenų ši dalis nesiekė 50 proc.
Kalbant apie aukštą ir vidutinį internetinį raštingumą, matoma dar didesnė takoskyra. 2011 m. jei
16–24 m. asmenų turinčių aukštą raštingumą skaičius siekia iki 70 proc., tokių asmenų dalis tarp
vyresnių nei 40 m. amžiaus žmonių tesiekė vos 20 proc. (žr. pav. 3). Taigi, riboti IT gebėjimai daliai
visuomenės yrą tapę kliūtimi pasinaudoti visomis naujomis mokymosi galimybėmis.
Pav. 3: IRT naudojimo ir gebėjimų lygis Lietuvoje (proc.)

Šaltinis: LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2012 b.

MVG iššūkis – suaugusiųjų motyvacijos stoka
Svarbiausia žemo MVG rodiklio priežastis yra žema suaugusiųjų mokymosi motyvacija (Partnerystės
sutartis, 2014). LR švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – LR ŠMM) analizės duomenimis, Lietuvoje
dauguma 25 – 64 m. amžiaus asmenų nesimoko, nes mano, kad jiems mokytis yra per vėlu arba šie
asmenys tiesiog nenori mokytis. Asmenys, kurie norėtų mokytis, dažniausiai nurodo šiuos tris iššūkius
(LR ŠMM, Švietimo aprūpinimo centras, 2012a):
 nelieka laiko mokytis dėl darbo ar kito užimtumo;
 trūksta lėšų;
 mokytis trukdo amžius ir/ar sveikata.
Įsitikinimas, kad mokytis yra jau per vėlu, kyla daugiausia iš prasto informuotumo apie mokymosi
galimybes, jų naudą profesinėje veikloje ir asmeniniame gyvenime (LR Partnerystės sutartis, 2014).
Dažniausios 25 – 64 m. amžiaus asmenų mokymosi priežastys (LR ŠMM Švietimo aprūpinimo centras,
2012a):
 savišvieta, tai yra noras įgyti žinių, praplėsti akiratį, gilinti žinias yra pagrindinės mokymosi ar
gebėjimų tobulinimo priežastys Lietuvoje;
 51 proc. apklaustųjų norėjo lavinti su darbu tiesiogiai susijusius gebėjimus;
 45 proc. apklaustųjų Lietuvoje patvirtino, kad kitas svarbus motyvacijos šaltinis yra
kvalifikacijos patvirtinimas (diplomas, atestatas);
 45 proc. apklaustųjų patvirtino, kad kaip papildoma paskata mokymuisi svarbi yra
socializacija – turiningas ir įdomus laisvalaikio praleidimas, naujų kontaktų užmezgimas.
MVG iššūkis – išsilavinimo netolygumai
Pastebima, kad nors Lietuva pirmauja pagal dalyvavimo formaliame švietime rodikliais, tačiau
vertinant konkrečius gebėjimus – smarkiai atsilieka nuo ES vidurkio. Ši tendencija aktuali tiek tarp
suaugusiųjų, tiek tarp jaunimo (žr. lentelę 8). Pavyzdžiui, nors didelė dalis suaugusiųjų yra įgiję bent
vidurinį išsilavinimą, tačiau silpni jų bendrieji gebėjimai. Taip pat pastebima, kad Lietuvoje daugiau
nei pusė 30 – 34 m. asmenų yra įgiję aukštąjį išsilavinimą ir yra viena pirmaujančių ES. Tačiau,
Lietuvoje daug rečiau nei kitose ES šalyse renkamasi profesinio mokymosi kelią. Taigi, galima daryti
išvadą, kad aukštasis mokslas Lietuvoje yra pernelyg sureikšmintas profesinio mokymosi sąskaitą.
Taip pat, kad formalus švietimas Lietuvoje neužtikrina atitinkamo bendrųjų gebėjimo lygmens.
Lentelė Nr. 8: MVG ir išsilavinimas Lietuvoje: stiprybės ir silpnybės
Stiprybės
2013 m. Lietuva pirmavo ES pagal darbingo
amžiaus (25–64 metų) asmenų, turinčių bent
vidurinį išsilavinimą. (Eurostat, 2013). Lietuvoje šis

Silpnybės
Lietuvoje gana didelis žemo moksleivių (15 m.) raštingumo rodiklis. 2012
m. Lietuva buvo septintoji ES pagal šį rodiklį ir jis siekė 21, 2. (Eurostat,
2013). Tačiau nuo 2006 m. pastebimas situacijos pagerėjimas.
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Stiprybės
rodiklis siekė 93,4 proc. nuo visų šio amžiaus
asmenų, kai ES (28) vidurkis - 75,2 proc. Lietuvoje,
kaip ir visoje ES šis rodiklis nuolat didėja (Eurostat,

Silpnybės
Išsami EBPO tyrimas atskleidė, kad Europoje vienas iš dešimties
suaugusiųjų yra įgijęs tik 1 lygmens (pats žemiausias) ar žemesnį
raštingumą ar skaičiavimo gebėjimus (EBPO, 2013).

2013).
Lietuva yra trečioji ES (28) po Airijos ir Liuksemburgo
– pagal jaunimo (30–34 metų) įgijusio aukštojo
išsilavinimo procentą (Eurostat, 2013).
2013 m. aukštąjį išsilavinimą įgijusių 30 – 34 m.
asmenų rodiklis viršijo numatytąjį „Europa 2020“
siekinį (40 proc.) ir ES šalių vidurkį (36,9 proc.) ir
sudarė 51,3 proc. (Eurostat, 2013).
Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ šis
rodiklis įvardijamas, kaip „ne žemesnė nei 8 vieta
ES“ (Lietuva 2030). Taigi, šis rodiklis taip pat
pasiektas.

Mokinių dalis, besimokančių pagal profesinio mokymo programas,
skirtas įgyti vidurinį išsilavinimą kartu su profesine kvalifikacija, sudaro
mažiau nei 30 proc. visų mokinių ISCED 3 lygmens programose, kai
analogiškas ES šalių vidurkis siekia apie 50 proc. (LR Partnerystės
sutartis, 2014).
2010 m. duomenimis net 32 proc. darbdavių Lietuvoje nepatenkinti
aukštąjį išsilavinimą įgijusių darbuotojų įgūdžiais, kai tarp visų šalių taip
atsakiusiųjų buvo - 8 proc. Prasčiausiai buvo įvertinti planavimo ir
organizaciniai gebėjimai (Lietuvoje 22 proc. nepatenkintų, kai kitose
šalyse – 11 proc.), komandinio darbo įgūdžiais (atitinkamai 14 proc. ir 6
proc.). Taip pat atsiliekama ties prisitaikymo prie naujų situacijų,
analitinių ir problemos sprendimo, sprendimo priėmimo bei
komunikacijos gebėjimais (Eurobarometras, 2010).
Šaltinis: sudaryta „Visionary Analytics“, remiantis Eurostat ir EBPO duomenimis, 2014.

2.1.1. Suaugusiųjų švietėjų situacija
Suaugusiųjų švietėjų vaidmens MVG suvokimas ir institucionalizavimas gerokai skiriasi. Pirmoji grupė
- andragogai - yra labiausiai institucionalizuota grupė, tačiau jie susiduria su įvairiais šios specialybės
asmenų rengimo iššūkiais.
Antroji grupė – karjeros konsultantai – yra mažai institucionalizuoti MVG kontekste. Karjeros
konsultantai dažnai minimi kalbant apie vaikus ir jaunimą. Tačiau mažai kalbama apie šių
specialistų poreikį suaugusiesiems. Lietuvoje suaugusiųjų karjeros konsultavimą vykdo nebent tik
teritorinės darbo biržos, teikiančios kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo paslaugas bedarbiams.
Tačiau, šios karjeros konsultavimas yra aktualu ne vien bedarbiams, bet ir darbuotojams,
galvojantiems apie savo karjeros keitimą ar nuosavo verslo kūrimą. Šiai grupei priskirtini ir ugdomojo
vadovavimo (angl. couching) specialistai, kurie padeda asmeniui tobulinti asmeninius ir profesinius
gebėjimus. Šių specialistų paslaugomis dažniausiai naudojasi verslo įmonės didžiuosiuose miestuose,
daugiausia – vadovaujančių darbuotojų kompetencijoms didinti. Tačiau eiliniam darbuotojui
ugdomasis vadovavimas dažnai dar negirdėta sąvoka.
Trečioji grupė – MVG paslaugas teikiantys juridiniai ir fiziniai asmenys – yra pati didžiausia ir
neformaliausia. Į ją patenka mokymus suaugusiems vedantys lektoriai, mokymų vadovai,
organizatoriai, akcijų iniciatoriai ir pan. Ši grupė yra netolygiai pasiskirsčiusi. Daugiau MVG paslaugų
teikėjų susitelkusių didžiuosiuose Lietuvos miestuose, o regionuose – jų stinga. MVG paslaugų
teikėjams konkuruojant, didžiuosiuose miestuose kyla šių paslaugų kokybė. Ir priešingai, ten kur
tiekėjų mažai – prastesnė ir teikiamų MVG paslaugų kokybė.
Andragogų rengimo iššūkiai
Dėl andragogo profesijos naujumo ir neapibrėžtumo, Lietuvoje pakankamai sunku nustatyti tikslų
dirbančių andragogų skaičių. 2008 m. buvo mėginimų skaičiuoti organizacijas, vienijančias
andragogo profesijai artimus specialistus. Tuo metu Lietuvoje buvo 368 kryptingai suaugusiųjų
švietimu užsiimančios organizacijos ir apie 400 įvairaus pobūdžio konsultacinių įmonių (Juozaitis,
2008). Visgi šiose institucijose dirbantys specialistai dažniausiai neturėjo specialaus andragoginio
pasirengimo ir, anot autoriaus, „Lietuvoje dar gyva nuostata, kad bet kas laisvalaikiu gali tapti
andragogu“(Juozaitis, 2008). Duomenų, kiek tiksliai 2013 m. Lietuvoje buvo praktikuojančių
andragogų nebuvo užfiksuota(Jatkauskienė, 2013). Be minėtojo profesijos naujumo (Andragogo
profesinės veiklos aprašas patvirtintas 2013 m. spalio pabaigoje), sunkumų skaičiuojant
profesionalius andragogus kyla ir dėl kitų priežasčių:
 andragogų statusas vis dar išlieka labai neapibrėžtas. Dalis jų save priskiria kitos turimos
profesijos atstovams (pavyzdžiui, medikams ar inžinieriams) arba žmogiškųjų išteklių tarnybų
atstovams;
 andragogai atlieka įvairias, skirtingas veiklos funkcijas, atsižvelgiant į tai, kokioje institucijoje
ar sektoriuje jie dirba;
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andragogų darbo statusas labai įvairus: jie gali dirbti visu etatu ir keletą metų toje pačioje
institucijoje, atlikdami daugelį funkcijų ir vaidmenų, o kartais jų veikla yra tik fragmentinė,
laikina ar papildoma (Jatkauskienė, 2013);
andragogo profesiją vertinant mažiau formaliai, jai galima priskirti ir kitų profesijų atstovus,
kartais dirbančius suaugusiųjų švietimo srityje: pedagogus, švietimo vadybininkus,
administratorius, NVO atstovus, mokymų vadovus ir kt.

Galima tik spėlioti, ar ateityje situacija reikšmingai keisis. Tai gali lemti keli veiksniai:
 priimti ir taisyti aktualūs teisės aktai (pavyzdžiui, Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo
strategija; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose
rekomendacijos; LR ŠMM ministro įsakymai „Dėl Teisės užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų
švietimu įgijimo tvarkos“ ar „Dėl pritarimo andragogo profesinės veiklos aprašui“). Šiais ir
kitais teisės aktais skatinama ir reguliuojama suaugusiųjų švietimo plėtra, kuriai stiprėjant
didėja ir profesionalių andragogų poreikis;
 ES struktūrinės paramos tikslingas panaudojimas MVG srityje. Pavyzdžiui, MVG prioritetui
svarbus projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiesiems
asmenims bendrąsias kompetencijas“, kurio veiklos apėmė mokymus andragogams bei
teorinės andragoginės literatūros knygų serijos išleidimą. Tai padeda andragogams tiek
metodiškai, tiek įtvirtinti savo profesiją kaip aktualią, atkreipti visuomenės dėmesį į ją;
 andragogo profesijos įtraukimas į formalią švietimo sistemą. Andragogikos bakalauro ir
magistro studijų programos vykdomos Klaipėdos universitete. Vytauto Didžiojo universitetas
siūlo nuotolinę Švietimo ir informacinių technologijų programą, suteikiančią andragogikos
bakalauro laipsnį. Kiti universitetai (pavyzdžiui, Šiaulių, Mykolo Romerio, Sveikatos mokslų,
Lietuvos Edukologijos universitetas) andragogiką įtraukia į studijų programas kaip
privalomąją magistro studijų dalį ar pasirenkamą dalyką bakalauro studijų metu.

2.1.2. Mokymosi visą gyvenimą paslaugų pasiūlos ir paklausos situacija
Bendram MVG paslaugų pasiūlos ir paklausos suderinamumui įvertinti – trūksta statistinių duomenų –
pavyzdžiui, koks yra siūlomų paslaugų tankis, kaina ir kas yra šių paslaugų vartotojai. Tokie
duomenys leistų planuoti tikslingas valstybės intervencijas skatinant, pavyzdžiui, MVG prieinamumą
ten, kur jų tankis mažas, pavyzdžiui, kaimiškose vietovėse.
Panaši situacija yra MVG paslaugų finansavimo srityje – nors žinoma, kokios MVG paskatos
egzistuoja Lietuvoje (žr. lentelę Nr. 9), tačiau statistika apie skirtos paramos mastą ir naudotojų
skaičių yra neprieinama. Todėl negalima įvertinti šių MVG paskatų poveikio MVG pasiūlai–
paklausai.
Lentelė Nr. 9. Suaugusiųjų mokymo(-si) paskatos Lietuvoje
Paskata

Mokestiniai
mechanizmai

Trumpas aprašymas
Taikymas Lietuvoje
Tiesioginės paskatos juridiniams asmenims
Pelno mokesčio lengvata (angl. tax allowance), kuri
1. Taikoma pirminiam ir tęstiniam įmonių
leidžia įmonėms išskaityti mokymo kainą (ar didesnę
darbuotojų mokymui pagal LR pelno
sumą nei mokymo kaina) iš gauto pelno prieš jį
mokesčio įstatymą (leidžiama atskaityti tik
apmokestinant
mokymo kaina)
Pelno mokesčio lengvata (angl. tax credit), kuri iš
mokėtinos pelno mokesčio sumos leidžia įmonėms
išskaityti mokymo kainą (ar didesnę sumą nei mokymo
kaina)
Algalapio mokesčio (angl. payroll tax) schemos:
1. Lengvata, leidžianti pelno negeneruojančioms
įmonėms iš algalapio mokesčio atskaityti patirtas
mokymo išlaidas
2. Atleidimas nuo algalapio mokesčio (rinkliava, grįsta
„mokyk arba mokėk“ schemomis), kuomet įmonės yra
įpareigotos mokėti mokymo rinkliavą, jeigu jų mokymui
skiriamos išlaidos yra mažesnės nei nustatytas minimalus
lygis
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Nėra taikoma

1. Nėra taikoma
2. Nėra taikoma

Paskata

Subsidijos

Mokestiniai
mechanizmai

Krepšeliai (angl.
vouchers)
ar pašalpos (angl.
allowances,
stipends)

Paskolos
Individualios
sąskaitos
mokymuisi

Trumpas aprašymas
1. Algalapio mokesčiu paremtos subsidijos, kuomet
valstybės ar kt. atsakingos institucijos iš įmonių surinkti
mokesčiai skiriami prašymus pateikusioms subsidijoms
tinkamoms įmonėms

Taikymas Lietuvoje
1. Nėra taikoma

2. Taikyta teikiant darbuotojų mokymo
subsidijas 2007-2013 m. laikotarpiu ir bus
taikoma naujuoju 2014-2020 laikotarpiu
2. Valstybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuoja
(pavyzdžiui, Žmogiškieji ištekliai INVEST LT+
darbdavio organizuojamą darbuotojų mokymo veiklą
priemonė ar pameistrystei skirta parama,
žr. lentelę Nr. 11)
Tiesioginės paskatos fiziniams asmenims
Pajamų mokesčio lengvata (angl. tax allowance),
Taikoma tik pirminei kvalifikacijai įgyti pagal
kuomet su mokymu susijusias išlaidas leidžiama išskaityti
LR asmens pajamų mokesčio įstatymą
asmenims mokant pajamų mokestį
Pajamų mokesčio lengvata (angl. tax credit), kuri iš
mokėtinos pajamų mokesčio sumos leidžia asmenims
Nėra taikoma
išskaityti mokymo kainą (ar didesnę sumą nei mokymo
kaina)
Algalapio mokesčiu paremtos subsidijos mokymui,
kuomet valstybė nustato algalapio mokestį, o surinktos
Nėra taikoma
lėšos yra skiriamos mokymui individualių prašymų
pagrindu
Tiesioginė valstybės subsidija krepšelio ar pašalpos
Krepšeliai kol kas nėra taikomi (tikėtina, bus
forma. Krepšeliai suteikia asmenims galimybę pasirinkti
taikomi įmonėms 2014-2020 m. ES
paslaugų tiekėją, tačiau pašalpos padengia dalį su
struktūrinės paramos laikotarpiu, žr. lentelę
mokymu susijusių išlaidų arba kompensuoja išlaidas,
Nr. 11).
kilusias dėl darbo praradimo, kai šis prarandamas dėl
Pašalpos taikomos daliai viešojo sektoriaus
mokymosi
darbuotojų (pavyzdžiui, sveikatos
apsaugos sistemoje). LDB teikia pašalpas,
padengia su mokymusi susijusias išlaidas DB
registruotiems asmenims, kurie dalyvauja
LDB nupirktose mokymosi programose.
LDB bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš
darbo darbingo amžiaus darbuotojų
profesinis mokymas
Banko suteikiamos paskolos asmeniui dalyvauti
Taikoma tik pirminei kvalifikacijai įgyti
suaugusiųjų mokyme. Valstybė dažniausiai suteikia
aukštosiose mokyklose
garantijas paskoloms
Tai banko sąskaitos, naudojamos tik mokymosi tikslams.
Įprastai valstybė, asmuo ir darbdavys investuoja į šią
Nėra taikoma
sąskaitą.

Dažniausiai iki mėnesio trunkančios mokymosi atostogos
egzaminams laikyti, baigiamajam darbui parengti ar
Taikoma nuo 1992 m. pagal LR Darbo
mokymuose dalyvauti. Jei mokymasis susijęs su įmonės
kodekso 178, 181, 210 str. ir LR atostogų
poreikiais, atostogos gali būti apmokomos, jei ne –
įstatymo 23-24 str.
pagal sutarimą.
Norma, įprastai numatoma sutartyse, nurodanti, kad jei
Mokymosi išlaidų
darbuotojas savo noru nusprendžia nutraukti darbo
Taikoma fragmentiškai pavienėse darbo
kompensavimo
išlygos sutartyse
santykius su darbdaviu anksčiau nei yra numatyta
sutartyse, nes nėra vieningo taikymo
(angl. payback
sutartyje, jis privalo kompensuoti darbdaviui į jo mokymą
modelio
clauses)
investuotas lėšas
Šaltinis: Sudaryta Visionary Analytics pagal VPVI, 2007 ir Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) duomenų
bazę http://www.cedefop.europa.eu/FinancingAdultLearning/.
Mokymosi
atostogos

2007–2013 m. didžiausia ES struktūrinė parama MVG srityje buvo skirta ne toms grupėms, kurioms to
labiausiai reikia. Šiuo finansavimo laikotarpiu daugiausia buvo investuojamą į mokymus aukštos
kvalifikacijos viešojo sektoriaus darbuotojams; aukštos kvalifikacijos privataus sektoriaus
darbuotojams; bei bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo.
Tačiau, tikslinės grupės, kurių dalyvavimas MVG veiklose išlieka labiausiai ribotas yra šios (plačiau
aptarta lentelėje Nr. 10):
 nekvalifikuoti ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojai;
 vyresnio amžiaus žmonės;
 socialiai pažeidžiamų grupių atstovai.

Lentelė Nr. 10: Grupės, kurių dalyvavimas MVG išlieka labiausiai ribotas
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Nekvalifikuoti ir žemesnės
kvalifikacijos darbuotojai








Sudaro daugiau nei pusę
visos šalies darbo jėgos.
Nemaža
dalis
gyvena
kaimiškose vietovėse.
Jų mokymuisi iki šiol skirtas
nepakankamas dėmesys.
Didelė šių asmenų dalis
dirba darbus, kuriems atlikti
jie neturi kvalifikacijos. Tai
didina jų pažeidžiamumą
darbo praradimo atveju.
Ši asmenų grupė kur kas
rečiau dalyvauja mokymesi
visą gyvenimą;
Šie
asmenys
negali
mokymosi
paslaugų
ar
priemonių įsigyti dėl žemų
pajamų.

Vyresnio amžiaus asmenys








Demografinei situacijai kintant ir
ilgėjant gyvenimo trukmei – didėja
vyresnio amžiaus asmenų dalis
visuomenėje;
Nemaža dalis gyvena kaimiškose
vietovėse;
Tačiau visuomenėje gaji nuostata,
kad investicijos į senjorų mokymąsi
nekuria
pridėtinės
vertės; Tai
papildo ir dalies senjorų nuostata,
kad jiems mokytis jau per vėlu;
Senjorų nepritekliaus problema, dėl
ko jiems neprieinami mokami kursai
bei priemonės;
Senjorams kyla iššūkių įvaldant
šiuolaikinius mokymosi metodus –
pavyzdžiui,
reikalaujantys
kompiuterio raštingumo;

Asmenys iš socialinės atskirties grupių










Socialinės atskirties grupių atstovai
(romai, žmonės turintys negalią,
imigrantai, buvę kaliniai) patiria
diskriminaciją
formaliojo
švietimo
sistemoje;
Šiai grupei, skiriamas dėmesys nuo
pat nepriklausomybės atgavimo,
tačiau pasiekimai šioje srityje išlieka
kuklūs.
Aukšti ankstyvo iškritimo iš formaliojo
švietimo sistemos rodikliai;
Žemas
dalyvavimas
visuomeninėje/pilietinėje veikloje;
Aukštas ilgalaikių bedarbių procentas;
Gyvenimas ties skurdo rizikos riba ir
socialine atskirtimi;
Žema motyvacija mokytis dėl realios
ar
įsivaizduojamos
diskriminacijos
darbo rinkoje.

Šaltinis: sudaryta „Visionary Analytics“, 2014.

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu iššūkis bus sukurti tęstines paskatas šalies gyventojams,
ypač nekvalifikuotiems ir žemesnės kvalifikacijos darbuotojams, dalyvauti MVG sistemoje, užtikrinant
siūlomų studijų (turinio ir formų) įvairovę, jų atitikimą darbo rinkos ir asmeniniams poreikiams,
plėtojant įgytų kompetencijų pripažinimo galimybes.

2.1.3. Nykstančių švietimo ribų situacija
Trūksta informacijos bei statistikos apie tai, kaip kinta švietimo. Tokia stebėsena padėtų geriau
įvertinti ateities scenarijus ir nykstančių ribų kaitos tempus. Taip pat, ši statistika būtų naudinga, norint
įvertinti ateityje atsiversiančias galimybes naujoms MVG paslaugoms ar numatyti perspektyvias
partnerystes.
Šiuo metu galima fiksuoti populiarėjančias bibliotekas, kaip integralias mokymosi erdves.
Skatinamas universalių daugiafunkcių centrų steigimas savivaldybėse. Taip pat, pradėtas
neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimas. Pirmiausia šią veiklą pradėjo vykdyti formaliojo
švietimo institucijos siekdamos sutrumpinti mokymosi laiką. Tačiau atsiranda inovatyvių būdų kaip
sertifikuoti įgyjamas kompetencijas, tokių, kaip „Unique Learning Badges“ sistema.
MVG paslaugų teikėjai vis labiau orientuojasi į interneto teikiamas galimybes mokyti. Taigi, daugėja
nuotoliniu būdo besimokančiųjų, auga skaičius besinaudojančių masinių atvirų internetinių kursų
paslaugomis. Pastebima, kad mokymosi veiklas organizuoja ne vien švietimo institucijos, bet ir
kaimo bendruomenės ar įmonės.

2.2. Pastarųjų metų pokyčių dinamika Lietuvoje
2.2.1. Dominuojantys valstybės sprendimo būdai
MVG idėja pradėta analizuoti 2001 m. svarstant Mokymosi visa gyvenimą memorandumą.
Formaliai MVG idėja buvo įteisinta 2004 m., patvirtinus Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo
strategiją (Linkaitytė, Žilinskaitė, 2008). Strategija buvo atnaujinta 2008 m. ir jos įgyvendinimui
sudarytas įgyvendinimo veiksmų planas. Pastarojoje strategijoje numatomi devyni svarbiausi MVG
uždaviniai 2008 – 2012 m. Naują įgyvendinimo veiksmų planą atstoja 2014 – 2020 ES struktūrinių
fondų MVG prioritetas. Pastarasis išskiria dirbančiųjų grupę bei kompetencijas (žr. Lentelė Nr. 10).
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Lentelė Nr. 11: Mokymosi visą gyvenimą uždaviniai 2014 – 2020 m.
Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo
strategijos uždaviniai minimi šios
strategijos veikamų įgyvendinimo
plane 2008 -2012 m.

2014-2020 ES struktūrinių fondų 9 VP
PRIORITETAS „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų
išteklių
potencialo
didinimas“
Investicinis prioritetas

2014–2020 ES struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programa 10
prioritetas “Investicijos į švietimą,
gebėjimus, mokymąsi visą gyvenimą“

1. Plėtoti visapusę, vientisą ir rentabilią 9.4.
Vienodų
galimybių formaliai, 1. Investicijos į švietimą, profesinį
MVG sistemą <…>
neformaliai ir savarankiškai mokytis visą mokymą, skirtos švietimo ir mokymo
2. Sudaryti sąlygas <…>asmenims įgyti, gyvenimą suteikimas visoms amžiaus infrastruktūrai tobulinti, siekiant suteikti
tobulinti
ir
keisti
kvalifikaciją
ir grupėms, darbuotojų žinių, įgūdžių ir įgūdžių ir užtikrinti MVG galimybę;
kompetencijas <…>
kompetencijos ugdymas ir lanksčių 2. Mokyklos nebaigiančių asmenų
3. Užtikrinti kvalifikacijų atitiktį ūkio mokymosi būdų, be kita ko pasitelkiant skaičiaus mažinimas ir mokyklos
reikmėms <…>
profesinį
mokymą
ir
įgytos nebaigimo prevencija <…>
4. Gerinti asmenų gyvenimo kokybę ir kompetencijos pripažinimą, skatinimas.
3. Aukštojo ir lygiaverčio jam mokslo
integraciją į šiuolaikinę visuomenę <…>
kokybės,
veiksmingumo
ir
5.
Sudaryti
„antrąją
galimybę“ Konkretus uždavinys (368,978 mln. Lt):
prieinamumo didinimas <..>
suaugusiems asmenims įgyti <…>
9.4.3. Didinti dirbančių žmogiškųjų išteklių 10.4. Vienodų galimybių formaliai,
išsilavinimą <…>
konkurencingumą.
neformaliai ir savarankiškai mokytis
6. Sudaryti sąlygas su suaugusiais
visą gyvenimą suteikimas visoms
asmenimis
dirbančiam
personalui
amžiaus grupėms, darbuotojų žinių,
tobulinti kvalifikaciją <…>
įgūdžių ir kompetencijos ugdymas ir
7. Naudojant ES paramą modernizuoti
lanksčių mokymosi būdų, be kita ko,
MVG regioninę infrastruktūrą <…>
pasitelkiant
8. Subalansuoti įvairių tęstinio ir
profesinį
mokymą
ir
įgytos
suaugusiųjų mokymo sričių finansavimą
kompetencijos
pripažinimą,
<…>
skatinimas.
9. Geriau informuoti ir konsultuoti šalies
gyventojus apie MVG galimybes <…>
Šaltinis: sudaryta „Visionary Analytics“, remiantis Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategija ir ją lydinčiais priedais bei
Ūkio ministerijos 2014-05-14 viešu pristatymu, 2014 ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos projektu, 2014.

Suaugusiųjų švietėjai
2014 m. buvo atnaujintas Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas,
2014). Šiame įstatyme numatyta įsteigti suaugusiųjų švietimo koordinatorių tinklą savivaldybėse. Taip
pat numatoma išplėsti Trečiojo amžiaus universitetų galimybes šviečiant senjorus. Dirbantiesiems
suteikiama iki 5 darbo dienų per metus atostogoms, skirtoms mokymosi veikloms, tačiau dirbantysis
turi gauti darbdavio sutikimą. Šiame įstatyme minimas ir suaugusiųjų švietėjų (andragogų) vaidmuo.
2013 m. Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama plėsti MVG paslaugas, gerinti jų kokybę, didinti
besimokančiųjų visą gyvenimą skaičių, patvirtino Andragogo profesinės veiklos aprašą (LR ŠMM,
2013). Tikimasi, kad šis teisės aktas prisidės prie strateginių MVG dokumentų įgyvendinimo,
pavyzdžiui, sudarant sąlygas andragogams kelti kvalifikaciją. Besimokantiems suaugusiesiems tai
turėtų užtikrinti aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę.
Lietuvoje karjeros konsultantų vaidmuo dar neįteisintas. Lietuvoje karjeros klausimais konsultuojami
tik studentai arba bedarbiai. Tačiau nėra įdiegtos sistemos valstybiniu lygmeniu, tam, kad dirbantieji
galėtų kelti naujus karjeros tikslus. Šiuo metu karjeros konsultavimu dažniausiai užsiima pačios
įmonės, kuriose stinga aukštos kvalifikacijos ar vadovaujančių specialistų. Dažniausiai aukštesnės
grandies specialistai siunčiami į mokymus ar konsultacijas su ugdomojo vadovavimo (angl.
couching) specialistais.

MVG pasiūlos ir paklausos derinimas
Pastaruoju metu imta aktyviai kalbėti apie neformalaus ugdymo krepšelį ir jo poveikį MVG. Tačiau
šiuo metu MVG paslaugų pasiūlą vis dar labiausiai veikia ES struktūrinių fondų lėšos. Todėl kalbant
apie ateities perspektyvas reikia išsamiai susipažinti su 2014 – 2020 m. ES programinio laikotarpio
prioritetinėmis sritimis bei joms skiriamais asignavimais (žr. Lentelę Nr. 11).
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Lentelė Nr. 12: ES struktūrinių fondų investicijos į žmogiškųjų išteklių konkurencingumą 2014-2020 m.
Kompetencijų
vaučeris
(biudžetas 265,34 mln. Lt)

Bruožai

Žmogiškieji ištekliai
INVEST LT+
(biudžetas 40 mln. Lt)

Pameistrystė ir sektorinių
kompetencijų ugdymas
(biudžetas - 56,37 mln. Lt)
Veikla, skirta remti MVĮ
mokymus, vykstančius
neformalios pameistrystės
būdu, siekiant plėtoti
įmones regionuose.
 Šakinių asociacijų veiklos,
susijusios su žmogiškųjų
išteklių mokymu, siekiant
padidinti jų
konkurencingumą.
Iki 50 % (vienai veiklai,
įmonėms);
Iki 50% (antrai veiklai įmonėms;
Iki 100 % - pareiškėjui.


Veikla

Mokymai įmonių
darbuotojams,
taikant
„kompetencijų
vaučerio“ sistemą

Užsienio
investuotojų
darbuotojų
mokymas ir
kvalifikacijos
tobulinimas

Intensyvumas

50-70 %

50-70 %

Paramos
dydis

Iki 10 000 Lt

Pareiškėjai

Įmonės

Iki 15 000 Lt
(vienam
darbuotojui), iki 2
mln. Lt – projektui.
Užsienio
investuotojai
(įmonės); įmonių
užsienio filialai
-

Iki 20 000 Lt (pirma veikla);
Iki 690 000 Lt (antra veikla).

Įmonės;
asocijuotos verslo struktūros.

Žmogiškųjų išteklių
stebėsenos prognozavimas
ir plėtros mechanizmai
(biudžetas - 37,26 mln. Lt)
Žmogiškųjų išteklių
stebėsenos ir plėtros
mechanizmai
 prognozavimo sistema;
 žmogiškųjų išteklių
paklausos tyrimai;
 Lietuvos profesijų
klasifikatorius;
 kvalifikacijų posistemė.

Iki 100 %






18 mln. Lt;
7,2 mln. Lt;
2,8 mln. Lt;
9,26 mln. Lt.

Ūkio ministerija, žmogiškųjų
išteklių skyrius.

Partneriai
Finansavimo
Subsidija (visuotinė
Subsidija
Subsidija (visuotinė dotacija)
forma
dotacija)
Šaltinis: sudaryta „Visionary Analytics“ pagal Ūkio ministerijos 2014-05-14 viešą pristatymą.2

Subsidija

Analizuojant 2007 – 2013 m. MVG finansavimo ir MVG lygio duomenis (žr. pav. 4), taip pat
pastebima, kad nepaisant to, kad investicijos į MVG veiklas didėjo, MVG lygis Lietuvoje augo
palyginti lėtai.
Pav. 4: MVG lygis ir ES struktūrinė parama MVG įgyvendinimui, 2007–2013 m., proc. ir eurais
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Skirta lėšų pagal BPD 2.4 priemonę ir 2007-2013 VP1-2 prioritetą, mln. Eur*
Mokymasis visą gyvenimą (Lietuva), 25-64 m. asmenys, proc.
Mokymasis visą gyvenimą (ES27), 25-64 m. asmenys, proc.
*2007-2009 m. skirtos lėšos apima visą iš Komisijos gautų mokėjimų sumą.
Nuo 2010 m. skirtos lėšos apima bendrą paramos gavėjų sumokėtą finansavimo reikalavimus atitinkančiųjų patvirtintųjų
išlaidų sumą, tai yra deklaruotinas (panaudotas) lėšas pagal visus finansavimo šaltinius.
Šaltinis: Eurostat ir ES struktūrinės paramos įgyvendinimo ataskaitos adresu http://www.esparama.lt/metines-ataskaitos.

Šaltinis internete: <http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/veikla/veiklos_sritys/es_strukturiniai_fondai/20142020/pristatymas_viesas_aptarimas_2014-05-14.pdf> [Žiūrėta 2014-10-06].
2
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Nykstančios švietimo ribos
ES lygiu jau diskutuojama ar MVG turi tapti pasiruošimu formaliam švietimui, o gal formalusis
švietimas turi suteikti pagrindus MVG? (Edwards et al., 2004). Tačiau Lietuvoje apie nykstančias
švietimo ribas kalbama dar nedaug. Kita vertus, kyla pavieniai tarp-sektorinį bendradarbiavimą
skatinantys ir daug skirtingų veikėjų apjungiantys MVG projektai, pavyzdžiui, AB „Swedbank“
asmeninių finansų akademija ar inovatyvus bibliotekų plėtrai skirtas projektas „Bibliotekos pažangai
2“.
Nykstančių švietimo ribų temoje itin aktualus neformaliai ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų
pripažinimo iššūkis. Šis iššūkis aktyviai sprendžiamas tarptautiniame lygmenyje. Pavyzdžiui, UNESCO
propaguoja neformaliu bei savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą viso gyvenimo
laikotarpiu. ES lygmeniu tokios iniciatyvos taip pat skatinamos. Pavyzdžiui, EK finansuoja projektus,
kurie pripažįsta ir akredituoja gyvenimo metu įgytas kompetencijas. Kaip dalinai ES finansuojamas
projektas Lietuvoje pradėta skaitmeninių mokymosi ženkliukų iniciatyva „Unique Learning Badges“.3
Valstybės lygiu, kompetencijų pripažinimo iniciatyvos pradėtos aukštojo (universitetinio ir
neuniversitetinio) mokslo institucijose. Pavyzdžiui, Socialinių mokslų kolegija priima asmenis mokytis
pripažindama jų ankstesnes, neformaliu būdu įgytas patirtis.4 Tačiau, ir šioje srityje neapsieita be
paskatų iš ES. Pavyzdžiui, būtent ES projektų pagrindu Lietuvoje sudarytos metodikos, kaip apmokyti
ir parengti ekspertus, kurie įvertins ir akredituos neformaliu bei savišvietos būdu įgytas patirtis
(Lileikienė ir Rimkevičienė, 2012).

2.2.2. Visuomenės sprendimai: geroji praktika Lietuvoje
Buvo gana sudėtinga surasti gerosios praktikos pavyzdžių MVG srityje (žr. 1 priedą). Iš surinktų
pavyzdžių atrodo, kad didžiausias dėmesys skiriamas suaugusiųjų neformaliajam neprofesiniam
švietimui. Suaugusiųjų švietimas dažnai vykdomas integraliose erdvėse, apima įvairaus amžiaus
besimokančiuosius ir tokiu būdu trina ribas tarp mokymosi formos, vietos ir dalyvių. Mažiau rasta
gerų praktikų, nukreiptų į suaugusiųjų švietimo įgalintojus – švietėjus (andragogus, karjeros
konsultantus, kitus MVG teikiančius asmenis) bei MVG paslaugas teikiančias institucijas,
organizacijas ir bendruomenes. Taip pat palyginti nedaug aptikta geros praktikos pavyzdžių
diegiant mokymosi pasiūlos – paklausos paskatas.
Atrinktų gerų praktikų kokybė labai skiriasi. Kiek atskiros iniciatyvos yra kokybiškos ir turinčios
teigiamą ilgalaikį poveikį galima būtų įvertinti stebint jų įgyvendinimą per tam tikrą laikotarpį –
ilgaamžiškesnė iniciatyva labiau sietina su didesne paklausa ir aukštesne kokybe.
Atrinktos MVG geros praktikos iniciatyvos dažniausiai yra įgyvendinamos projektų pagrindu ar yra
vykdomos kaip vienkartiniai renginiai. Tai nesudaro palankių sąlygų MVG tradicijos kūrimui Lietuvoje.
Tačiau tarp atrinktų gerųjų praktikų yra ir keli didelį socialinį poveikį galintys turėti projektai kaip,
pavyzdžiui, „Bibliotekos pažangai 2“, „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas ar „UNIQUE Learning
Badges“. Tokios gerosios praktikos turėtų būti multiplikuojamos visoje Lietuvoje.

2.2.3 Iššūkiai ir alternatyvos
Kaip įgalinti suaugusiųjų švietėjus, kad šie didintų MVG paslaugų kokybę ir kitais būdais skatintų
suaugusiųjų dalyvavimą MVG?
 Prie MVG populiarinimo prisideda regioninis suaugusiųjų švietimo koordinavimas.
Savivaldybėse dirba suaugusiųjų švietimo koordinatoriai. Jie koordinuoja MVG paslaugas
teikiančias organizacijas bei asmenis bei aiškinasi bei atstovauja besimokančiųjų interesus;
 Nuolatinį MVG paslaugų teikėjų kompetencijų atnaujinimą skatina auganti konkurencija
šioje srityje. Tik novatoriškais mokymosi metodais besiremiantys MVG paslaugų teikėjai
išlieka rinkoje. Kompetencijas nuolat kelia visi suaugusiųjų švietėjai;
Šaltinis internete: < http://www.learningbadges.eu/lt/ > [Žiūrėta: 2014-10-06].
Šaltinis internete: < http://www.smk.lt/lt/stojantiesiems/neformaliu-budu-igytu-kompetenciju-pripazinimas > [Žiūrėta: 201410-06].
3
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Lietuvos universitetai šiuolaikiškai ruošia andragogus. Andragogų profesija yra paklausi tarp
studentų. Baigę studijas, jie dirba mokymosi konsultantais, ugdomojo vadovavimo
specialistais, patarėjais įvairiose švietimo ir ne švietimo įstaigose bei įmonėse;
Didėja kompetentingų žmogiškųjų išteklių darbuotojų paklausa įvairiose institucijose,
organizacijose bei įmonėse. Diegiami nuolatinio darbuotojų mokymosi mechanizmai;
Įteisinamas karjeros konsultanto vaidmuo savivaldybėse. Visiems suaugusiems (ir ypač
mažiausiai besimokantiesiems) tampa prieinamos ugdomojo vadovavimo ir karjeros
konsultavimo paslaugos;
Visoje Lietuvoje veikia išplėtotas TAU tinklas. Vyrauja požiūris, kad mokytis yra niekada
nevėlu. Kiekvienas senjoras gali tobulinti įvairias kompetencijas siekiant pradėti verslus ar
ilgiau išlikti darbo rinkoje.

Kaip tinkamai suderinti MVG paslaugų pasiūlą su paklausa ir sukurti MVG tradiciją šalyje?
 Visuomenė visiškai suvokia MVG poreikį, todėl iniciatyviai ir aktyviai naudojasi MVG
paslaugomis. Dėka valstybės ir privačių iniciatyvų, didėja MVG paslaugų paklausa tarp
mažiausiai besimokančių grupių (pavyzdžiui, senjorų, kaimiškų vietovių gyventojų,
darbininkiškų profesijų atstovų, niekur nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių ar socialiai
pažeidžiamų grupių atstovų kaip antai, žmonių turinčių negalią, imigrantų ar buvusių
kalinių);
 Visuomenė (įskaitant mažiau besimokančiųjų grupių atstovus) mokosi sistemingai ir
savarankiškai struktūruoja savo pačių mokymąsi;
 Egzistuoja tinkamas pasiūlos–paklausos balansas tiek profesinių, tiek neprofesinių MVG
paslaugų rinkose;
 2014–2020 m. kur kas didesnė ES struktūrinės paramos dalis, palyginti su ankstesniuoju
laikotarpiu, skiriama tikslinių grupių, mažiausiai besinaudojančių MVG paslaugomis (tai yra
žemos ir vidutinės kvalifikacijos darbuotojams; vyresnio amžiaus žmonėms; ir socialiai
pažeidžiamų grupių atstovams), dalyvavimui mokymesi skatinti;
 Valstybės iniciatyva tarp suaugusiųjų (ir ypač tikslinių grupių) populiarinamas neformalus
neprofesinis švietimas, ypač per savanorystę ir aktyvų pilietinį dalyvavimą.
Kaip MVG procese efektyviai panaudoti naujausias technologijas ir tendencijas, tokiu būdu kuriant
visą apimantį MVG, besidriekiantį už tradicinių švietimo ribų? Kaip pasiremiant naujausiomis
technologijomis ir tendencijomis kurti bendradarbiavimo tinklus?
 Investuojama į IRT gebėjimų mokymus tikslinėms grupėms bei interneto prieigų
prieinamumą;
 Vis daugiau galimybių mokytis ir įgyti kompetencijas bei kvalifikaciją nuotoliniu būdu. Vis
didesnė dalis formalaus ir neformalaus švietimo persikelia į internetą, naudojamasi AŠI bei
sukurtomis mokymosi platformomis;
 Nykstančias ribas tarp švietimo formų įgalina integralias erdves tokias, kaip universalūs
daugiafunkciai centrai, bibliotekos ar viešos miestų erdvės. Jose lankosi įvairaus amžiaus ir
specialybių besimokantieji. Mokomasi derinant komandinius bei individualius mokymosi
metodus;
 Vis svarbesnis darosi kompetencijų praktinis taikymas, nei diplomas, parodantis dalyvavimą
tam tikroje mokymosi veikloje. Taigi, populiarėja neformaliu būdu įgytų kompetencijų
pripažinimas. Atsiranda visiems prieinami tęstai bei platformos, kur galima pademonstruoti
turimas kompetencijas;
 Visų tipų organizacijos, įskaitant privatų sektorių, specifinėmis žiniomis prisideda prie
visuomenės mokymosi. Daugėja ryšių tarp tradicinių švietimo institucijų ir naujų mokymosi
paslaugų teikėjų – privataus verslo, bendruomenių bei individualių asmenų. Formuojamos
mokymosi bendradarbiavimo platformos įtraukiant platų spektrą specialistų, galinčių
užtikrinti problemos nagrinėjimą iš įvairių pusių;
 Ateityje gali būti pergalvojama ir MVG paradigma. Jau dabar siūloma keletas alternatyvų,
kaip pavyzdžiui, sklandus mokymasis (angl. fluid learning) (Falconer et al, 2013) arba atviras
mokymasis (angl. open education). Šios mokymosi alternatyvos nueina dar toliau nei MVG ir
dar labiau akcentuoja individualius, su nuolatiniu mokymusi susijusius asmens gebėjimus.
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3. TEMOS SITUACIJOS ANALIZĖS IŠVADOS
Mokymosi visą gyvenimą (MVG) interpretacija kinta priklausomai nuo to, kas, kur ir kada ją vartoja.
Šiame tyrime MVG suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis nuolatinio tobulėjimo procesas
apimantis visas gyvenimo sritis. Lietuvoje MVG dar dažnai suprantamas, kaip formalus tęstinis
suaugusiųjų švietimas. Tik pastaraisiais metais pradėta kalbėti apie suaugusiųjų neformalų ir
neprofesinį švietimą. Šiame tyrime daugiausia dėmesio skiriama suaugusiųjų švietimui siekiant
išvengti persidengimo su Vaikų kūrybiškumo teminiu tyrimu.
Šiuo tyrimu siekta identifikuoti šaliai svarbiausius klausimus MVG srityje, kurie būtų aptariami
regioniniuose ir baigiamajame renginiuose. Tyrimu buvo atskleistos trys visuomenei aktualios temos,
kurioms siūloma skirti daugiausiai dėmesio kuriant MVG tradiciją Lietuvoje. Lietuvos atotrūkį šioje
srityje siūloma mažinti visų pirma įgalinant mažiausiai besimokančiuosius įsitraukti į MVG veiklas.

3.1. Mokymosi visą gyvenimą poreikis ir pridėtinė vertė
MVG poreikis Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje vis didėja. Lietuva vis labiau veikiama globalių
kaitos veiksnių: nuolat vystomos informacinės ir ryšių technologijas (IRT), pereinama prie globalios
žinių ekonomikos bei gyvenimo skaitmeninėje visuomenėje. Šie veiksniai skatina Lietuvos verslą bei
visuomenę labiau domėtis naujovėmis siekiant išnaudoti ateities tendencijų privalumus.
Lietuvoje, kaip ir visoje ES, patiriamas visuomenės senėjimo fenomenas – ilgėja žmonių amžius, o
gimstamumas mažėja. Lietuvai patiriant žymią emigraciją, mažėja darbingo amžiaus žmonių. Tai
dar labiau skatina daugiau dėmesio kreipti į gyventojų kompetencijų plėtrą visu gyvenimo
laikotarpiu. Prabanga tampa žmogiškojo kapitalo švaistymas, nes būtent idėjos tampa ekonominio
augimo ir vystymosi šaltiniu žinių ekonomikoje. Gebėjimas naudotis naujausiomis IRT užtikrina
konkurencingumą pasaulio ekonomikoje.
Aukščiau paminėtos tendencijos skatina pereiti nuo tradicinio mokymosi prie naujosios MVG
paradigmos, kuri apima mokymąsi visu gyvenimo laikotarpiu, visais mokymosi būdais – formaliu,
neformaliu bei informaliu (savišvieta ir savaiminis mokymasis). Teigiama, kad tradicinis mokymasis
nebeatitinka šiandienos poreikių. Vienkartinis išmokimas vienu gyvenimo laikotarpiu (vaikystėje,
jaunystėje) nebeužtikrina reikiamo žinių lygio. Žinių bei skaitmeninėje visuomenėje kompetencijos
turi būti nuolat tobulinamos.
Pasikeitus mokymosi paradigmai, pakito ir mokymosi dedamosios – kas, ką, kaip ir kodėl moko(-si).
Todėl šioje ataskaitoje ypatingas dėmesys skirtas suaugusiųjų švietimo koordinavimui regionuose,
švietėjams (andragogams, karjeros konsultantams, kitiems MVG paslaugas teikiantiems asmenims),
ateities mokymosi paslaugų paklausos ir pasiūlos organizavimui bei nykstančioms riboms tarp
skirtingų švietimo formų.
2004 m. valstybiniu lygmeniu pereita prie platesnės MVG sampratos, kuri yra įtvirtinta “Mokymosi
visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje“ bei susijusiuose teisiniuose dokumentuose. MVG poreikio
pripažinimas Lietuvoje yra akcentuojamas Švietimo ir mokslo ministerijos bei glaudžiai
bendradarbiaujančių institucijų – Ugdymo plėtotės centro bei Švietimo aprūpinimo centro. Taip pat
didelį vaidmenį, kuriant paskatas MVG paslaugoms vaidina ES struktūriniai fondai ir juose numatytas
MVG finansavimo prioritetas.
Nepaisant viešų ir privačių iniciatyvų MVG rodikliai išlieka žemi. 2013 m. Eurostato duomenimis
Lietuvos MVG rodiklis siekė tik 5,7 ir šalis pagal jį užėmė 21 vietą ES. Lietuvoje tik maždaug kas
aštuonioliktas suaugęs asmuo teigia ko nors besimokantis, kai ES tikslas, kad tokių žmonių būtų apie
3 kartus daugiau – tai yra kas septintas suaugęs asmuo nuolat ko nors mokytųsi. Nagrinėjant MVG
prielaidas (pavyzdžiui, nuostatas nuolat mokytis) ar rezultatus (pavyzdžiui, suaugusiųjų dalyvavimą
neformaliuose mokymuose) tenka konstatuoti, kad Lietuva nepakankamai išnaudoja suaugusiųjų
mokymosi potencialą. Žymus atotrūkis nuo „Europa 2020“ ir „Lietuva 2030“ strategijų siekinių rodo
poreikį sutelkti visus suinteresuotus asmenis skatinant MVG kultūrą Lietuvoje.
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Atvirojo pažangos forumo baigiamojo renginio įvadinės plenarinės sesijos pranešimai galėtų apimti
šiuos MVG kaitos Lietuvoje ir pasaulyje aspektus:
1. Kintantis MVG kontekstas: mokymasis ir aukštųjų technologijų įtaka mokymuisi?
2. Kokia globalizacijos įtaka mokymo turiniui? Kaip greit kinta mokymosi turinys šiandien?
3. Kokie gebėjimai taps būtinais/ paklausiais ateities visuomenėje? Kaip juos įvertinsime?
4. Kaip Lietuvoje suprantamas MVG – dabartis ir perspektyvos pereinant nuo suaugusiųjų
švietimo perspektyvos prie platesnės MVG sampratos?
5. Koks MVG poreikis ir kokia pridėtinė vertė suaugusiesiems, švietėjams (andragogams),
darbdaviams, plačiajai visuomenei?
6. Į kokią MVG pridėtinę vertę turėtume kreipti didžiausią dėmesį siekiant MVG?
7. Kaip viešinti MVG naudą?
8. Kokių rezultatų norime pasiekti skatindami visuomenės nuolatinį mokymąsi? Kaip užtikrinsime
ir populiarinsime neformaliu bei savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą?

3.2. Suaugusiųjų švietėjai
Suaugusiųjų švietėjai (andragogai) bei regioniniai koordinatoriai yra svarbiausi suaugusiųjų švietimo
įgalintojai. Pastaruoju metu jiems imama skirti vis daugiau dėmesio 2014 m. buvo atnaujintas
Neformalaus suaugusiųjų švietimo įstatymas. Naujasis įstatymas numato suaugusiųjų švietimo
koordinatorių tinklą savivaldybėse. Lietuvoje taip pat vis labiau pripažįstamas andragogų vaidmuo
bei jų rengimo poreikis. Pavyzdžiui, 2013 m. LR Švietimo ministras patvirtino „Andragogo veiklos
aprašą“. Tai yra pirmas žingsnis įteisinant ir apibrėžiant andragogo profesiją. Ryškėja karjeros
konsultantų poreikis suaugusiesiems. Šiuo metu tokias paslaugas teikia universitetai (studentams
neseniai baigusiems studijas). Bedarbius konsultuoja darbo biržos specialistai. Tačiau dirbantieji,
galvojantys apie karjeros keitimą, gali kreiptis nebent į privačius konsultantus, ugdomojo
vadovavimo (angl. couching) specialistus. Galiausiai, vis didesnį vaidmenį atlieka suaugusiems
mokymus vedantys lektoriai, mokymų vadovai, įvairių akcijų organizatoriai. Jų kompetencijų kėlimas
turės tiesioginės įtakos MVG paslaugų kokybei bei besimokančiųjų motyvacijai.
Ateityje, didėjant besimokančių visą gyvenimą žmonių skaičiui, didės ir suaugusiųjų švietėjų poreikis.
Išaugs MVG regioninio koordinavimo poreikis – valstybė turės pasirūpinti suaugusiųjų švietimo
koordinatorių etatais Lietuvos savivaldybėse. Andragogai taps nebe žinių perdavėjais, o greičiau
konsultantais–patarėjais, padėsiančiais besimokantiesiems orientuotis MVG paslaugų gausoje. Jie
taip pat padės individualizuoti mokymąsi pagal asmens polinkius bei galimybes.
Karjeros
konsultantai bei kiti MVG paslaugas teikiantys asmenys prisidės prie MVG kultūros sklaidos Lietuvoje.
Klausimai apie suaugusiųjų švietėjų vaidmenį įgalinant MVG Lietuvoje yra integruoti į 3.3 ir 3.4 skyrių
klausimus.

3.3. Mokymosi visą gyvenimą paslaugų paklausos ir pasiūlos derinimas
Dabartiniu laikotarpiu daugiausia MVG paslaugų teikiama remiantis ES struktūrine parama.
Valstybės tiesioginės investicijos daugiausia nukreipiamos į suaugusiųjų formalaus švietimo sistemos
palaikymą. Tačiau, jau valstybiniu lygmeniu Lietuvoje pradedama kalbėti apie suaugusiųjų
neformalaus švietimo krepšelius. Tikimasi, kad šios iniciatyvos paskatins paklausa grįsta suaugusiųjų
švietimą, o konkurencija rinkoje – padidins šių paslaugų kokybę. Tačiau išlieka aktualūs tolygaus
paslaugų teikimo pasiskirstymo bei nemokių grupių dalyvavimo MVG klausimai.
Tik suvokus MVG poreikį, Lietuvoje mokymosi paslaugos taps paklausios. Taigi, pirmasis iššūkis yra šio
poreikio suvokimas ir paklausos sukūrimas. Atsiradus mokymosi paslaugų paklausai, mokymosi
paslaugas teiks ne vien tradicinės švietimo institucijos, bet ir privatusis sektorius, nevyriausybinės
organizacijos. Tai galima šalutinė veikla, šalia tiesioginių paslaugų ar gamybos.
Siekiant geresnio MVG pasiūlos ir paklausos derinimo forume siūloma diskutuoti šiais klausimais:
1. Kaip didinti kokybiškų ir prieinamų MVG paslaugų pasiūlą?
a. Kokie kokybiniai standartai turėtų būti įvesti MVG paslaugų teikėjams? Kaip šiuos
standartus būtų galima užtikrinti? Koks galimas mechanizmas?
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b. Kaip didinti MVG paslaugų prieinamumą, ypač regionuose, socialinėje atskirtyje
gyvenantiems žmonėms? Kokia galima valstybės intervencija?
c. Kaip galėtų vykti suaugusiųjų mokymosi poreikių konsultavimas ir orientavimas,
parenkant jiems tinkamiausias MVG paslaugas?
d. Kokie galimi bendradarbiavimo modeliai šioje srityje?
2. Kaip didinti MVG besimokančiųjų skaičių?
a. Kaip skatinti palankias MVG nuostatas visuomenėje?
b. Kokias paslaugas būtų galima finansuoti iš valstybės lėšų? Kaip tai turėtų būti
daroma siekiant efektyvaus valstybės lėšų panaudojimo?
c. Koks galimas neformaliojo švietimo paslaugų finansavimo mechanizmo poveikis
skatinant suaugusiuosius mokytis?
d. Kaip kurti teigiamą požiūrį į mokymąsi: palankias darbdavių nuostatas, teigiamas
požiūris visuomenėje į įvairių grupių suaugusiųjų iniciatyvą mokytis?
e. Už kokias paslaugos turėtų mokėti darbdaviai, skatinantys savo darbuotojų
mokymąsi? Kaip turėtų būti motyvuojami jų darbuotojai?
f. Kaip įveikti išankstines nuostatas tarp suaugusių asmenų, kad „mokytis man jau per
vėlu“ arba „kad viską, ko man reikia jau išmokau“?

3.4. Nykstančios švietimo ribos
Ateityje, globalios kaitos tendencijos dar labiau skatins ribų tarp skirtingų švietimo formų, aplinkų,
mokslo sričių, sektorių, išsitrynimą. Formalus ir neformalus švietimas bei savišvieta ir savaiminis
mokymasis bus pripažinti kaip lygiavertės švietimo formos, priklausomai nuo to, kiek jie padeda
individualiam mokymosi procesui. Prie to ženkliai prisidės plėtojamas įvairiais būdais įgytų
kompetencijų pripažinimas. Švietimo institucijos išduotą diplomą pranoks gebėjimas parodyti ir
pritaikyti žinias konkrečiu atveju realioje gyvenimiškoje aplinkoje ir situacijose. Taigi, bus teikiamas vis
didesnis dėmesys švietimo rezultatams, o ne švietimo formai.
Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, diegiama neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo sistema.
Pirmiausia ši pertvarka palietė universitetus ir kolegijas. Tačiau, visuomenėje ES struktūrinės paramos
bei privačių iniciatyvų dėka plečiamas neformaliu ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų
pripažinimas. Taip pat, kuriamos virtualios ir integralios mokymosi erdvės, kur suliejamas visų formų
švietimas. Kaip geros praktikos pavyzdžiai šioje srityje paminėtinas projektas „Bibliotekos pažangai
2“, „Langas į ateitį“ iniciatyvos, projektai „Virtualus universitetas“ ir „Unique Learning Badges“.
Siekiant išsiaiškinti naujausias MVG tendencijas ir jų poveikį švietimui forume siūloma aptarti šiuos
klausimus:
1. Kaip gerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę nykstant švietimo riboms?
a. Kaip galima paskatinti neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą? Ko reikia,
kad ši sistema pilnavertiškai veiktų visose gyvenimo srityse (pavyzdžiui, įsidarbinant,
keliant ar keičiant kvalifikaciją)?
b. Ar turime tinkamas sąlygas suaugusiųjų ugdymui panaudoti naująsias technologijas?
Ko trūksta?
c. Kaip be papildomo finansavimo kurti MVG palankią aplinką? Kaip judėti nuo
mokymo link mokymosi?
d. Kaip gali būti skatinamas priėjimas prie atviro švietimo, pavyzdžiui, prieinamumas
prie įvairių atvirų švietimo išteklių?
2. Kas yra potencialūs švietimo institucijų parteriai, teikiant mokymosi paslaugas? Į kokius
bendradarbiavimo projektus verta investuoti? Kaip sudaryti palankesnes sąlygas suaugusiųjų
mokymuisi ypač laiko, sveikatos bei amžiaus atžvilgiu?
3. Kokie galimi iššūkiai skirtingų formų švietimo atstovams? Kokios atsiveria naujos galimybės
nykstančių ribų kontekste? Kaip Tobulėjančios IRT, AŠI, Masiniai internetiniai kursai (angl.
MOOCs) pakeis suaugusiųjų mokymąsi?
4. Kaip tinkamai pasiruošti ateities pokyčiams?
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PRIEDAS 1 – GERA PRAKTIKA KURIANT MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ
TRADICIJĄ
Suaugusiųjų švietėjai Lietuvoje
Pavadinimas: Trečiojo amžiaus universitetai.
Vykdytojas: Įvairūs trečiojo amžiaus universitetai.
Tikslas: užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, skatinanti jų efektyvų,
produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį,
apsikeičianti gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą.
Sąsaja su MVG: Šioje ne pelno siekiančioje savarankiškoje visuomeninėje organizacijoje vyresnio amžiaus
asmenys mokosi buities kultūros, istorijos, kultūros, literatūros, muzikos, politologijos, socialinės psichologijos,
sveikatos mokslų, tautodailės, turizmo, užsienio kalbų.
Nuoroda: http://www.treciojoamziausuniversitetas.lt/
Pavadinimas: Projektas „Lyderių laikas“.
Vykdytojas: Nacionalinio švietimo lyderystės forumo organizacinis komitetas (Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras ir VšĮ „Mokyklų tobulinimo centras“).
Tikslas: Lyderystės virtualia aplinka siekiama skleisti lyderystės idėjas švietimo bendruomenei; pristatyti „Lyderių
laiko“ projekto rezultatus, telkti aktyvius švietimo bendruomenės narius bei suteikti jiems mokymosi,
konsultavimosi, bendradarbiavimo bei naujų idėjų generavimo priemonių.
Sąsaja su MVG: Lyderių laiko“ virtuali aplinka – tai vieta, kurioje pateikiama švietimo lyderystės bendruomenei
aktuali informacija bei pristatomi konsultavimo, formaliųjų bei neformaliųjų studijų, mokyklų modelių
komponentų darbo rezultatai. Tarp švietimo bendruomenės narių taip pat išskiriami ir konsultantai,
andragogai bei bibliotekininkai.
Nuoroda: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/
Pavadinimas: „Also me!“(angl. Adult Learning and Social Media).
Vykdytojas: Lietuvos, Estijos ir Suomijos švietimo bei žurnalistų organizacijos.
Tikslas: Padėti pažinti ir suprasti socialinę žiniasklaidą ir jos daromą įtaką kultūrai ir visuomenės gyvenimui.
Sąsaja su MVG: Projekto metu andragogai ir žurnalistai plėtojo įgūdžius, leidžiančius išmokyti žmones tikslingai
panaudoti atsirandančias naujas priemones, atkreipti dėmesį į internete esančias grėsmes, skatinti
suaugusiuosius saugiai naudotis socialine žiniasklaida ir to mokyti artimuosius. Sukurta struktūra ir bandomasis
paskaitų kursas andragogams, taip pat bandomasis paskaitų kursas besimokantiesiems suaugusiems.
Nuoroda:
http://www.suaugusiujusvietimas.lt/lt/zurnalas/projektai/2011-05-24-besimokant-naudoti-socialineziniasklaida-atsakingai/
Pavadinimas: „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias
kompetencijas“.
Vykdytojas: Ugdymo plėtotės centras (UPC).
Tikslas: Išleisti neformaliojo suaugusiųjų mokymo(-si) modulius.
Sąsaja su MVG: Projekto metu išleistos garsinės knygos ir vadovėliai, kuriuos sudaro teorinės dalys, praktiniai
patarimai aktualiais klausimais bei užduotys ir pratimai. Šias metodines priemones andragogai gali naudoti
organizuojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą, savarankiškoms studijoms ar savišvietai.
Nuoroda: http://www.suaugusiujusvietimas.lt/uploads/file/lankstukas_deliojimui_SP.pdf
MVG pasiūla ir paklausa
Pavadinimas: VU Mokymosi visą gyvenimą programos.
Vykdytojas: Vilniaus Universitetas.
Tikslas: Vilniaus universitetas siūlo asmenims toliau tobulėti siūlydamas savo žinias bei sukauptą patirtį.
Sąsaja su MVG: Universitete organizuojami įvairaus pobūdžio mokymai įvairaus amžiaus asmenims:

Mokymai ir užsiėmimai moksleiviams;

Papildomosios studijos;

Tikslinės mokymosi programos valstybės tarnautojams, gydytojoms ir kitam medicinos personalui,
psichologams, pedagogams, teisės srities specialistams, užsienio šalių piliečiams bei žmonėms
norintiems išmokti užsienio kalbas.
Nuoroda: http://www.vu.lt/studijos/mvg-programos
Pavadinimas: „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas.
Vykdytojas: „Swedbank“.
Tikslas: Instituto tikslas – prisidėti prie gyventojų gerovės susikūrimo, ugdant jų finansinį raštingumą.
Sąsaja su MVG: Asmeninių finansų institutas skirtas naudotis visiems Lietuvos žmonėms. Lietuvoje ši iniciatyva
pradėta 2009 m., o Švedijoje tokio pobūdžio visuomenės švietimas vyksta nuo 1960 m.
Nuoroda: https://www.manofinansai.lt/
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Pavadinimas: Saviugdos mokykla.
Tikslas: Projektas skirtas žmonėms, kurie nori ir siekia asmeninio tobulėjimo. Žmonėms, kurie nori sukurti
laimingesnį ir turtingesnį gyvenimą.
Sąsaja su MVG: Visoje Lietuvoje virtualius mokymus teikianti mokykla. Teikiamos šios paslaugos:

Atvirų asmeninio tobulėjimo seminarų organizavimas;

Uždaros verslo konsultacijos;

Privačios konsultacijos asmeninio tobulėjimo klausimais;

Profesinio tobulėjimo mokymai;

Asmeninio tobulėjimo klubai.
Nuoroda:http://www.saviugdosmokykla.lt/apie#.VC1XS_mSwd0
http://www.saviugdosmokykla.lt/kontaktai#.VC1aE_mSwd0
Pavadinimas: “Noriu išmokti”.
Tikslas: “Noriu išmokti” pagrindinis tikslas – patogus ir paprastas naudotis tinklalapis, kuriame greitai ir paprastai
surasite korepetitorių, būrelį ar studiją. Mokytojai ar organizacijų, tiekiančių mokymo paslaugas, atstovai
tinklalapyje nemokamai gali įdėti savo skelbimą.
Sąsaja su MVG: Projektas yra skirtas vaikams, jaunimui bei suaugusiesiems, ieškantiems prasmingo laisvalaikio,
turiningos papildomos veiklos ir norintiems pagilinti žinias. Taip pat, projektas skirtas MVG paslaugų teikėjams Privačiai dirbantiems mokytojams, būrelių, studijų, mokyklėlių, mokymo centrų atstovams: filologams,
menininkams, muzikantams, sportininkams, kitų sričių specialistams.
Nuoroda: http://www.noriuismokti.lt/apie
Pavadinimas: Meno avilys.
Vykdytojas: VšĮ Meno avilys (savanoriai).
Tikslas: Medijų edukacija ir kitų su kinu susijusių iniciatyvų vykdymas.
Sąsaja su MVG: Meno avilys inicijavo pirmąjį Lietuvoje vizualinio raštingumo ugdymo mokykloje projektą ir
sukūrė tęstinę nacionalinę „Kinas mano mokykloje“ programą.
„Meno avilys“ kartu su partneriais iš 7 Europos šalių dalyvavo kuriant tarptautinį neformalų video edukacijos
tinklą „Viducate“, bendradarbiaudami gilino žinias ir dalijosi patirtimi medijų edukacijoje. Vilniuje surengė
Viducate Europos video-edukacijos forumą.
Nuoroda: http://menoavilys.org/
Pavadinimas: „Socialinė integracija, skatinant motyvaciją mokytis Europos kalbų bei domėjimąsi lingvistine bei
kultūrine įvairove teatro ir muzikos pagalba“ (SILELA).
Vykdytojas: UAB „Jolingva“.
Tikslas: įtraukti į aktyvų mokymosi procesą vidutinio amžiaus asmenis ir senjorus panaudojant patrauklias meno
formas – vaidybą ir dainavimą.
Sąsaja su MVG: Programa padėjo plėtoti meninius, kultūrinius, pilietinius suaugusiųjų švietimo aspektus,
išbandyti naują mokymosi koncepciją. Besimokantieji ne tik mokėsi kalbų, tačiau ir ugdė bendrąsias
kompetencijas: bendraudavo, gilino žinias apie muziką ir teatrą, domėjosi kitų šalių istorija, papročiais,
tradicijomis ir kultūra. Senjorų projektai yra vertingi psichologiniu ir kultūriniu aspektais, tai yra reikšmingi senjorų
saviraiškai, savirealizacijai ir savi-aktualizacijai.
Nuoroda:
http://www.suaugusiujusvietimas.lt/lt/zurnalas/projektai/2011-03-24-tarp-grundtvig-geriausiuju-yrasocialines-integracijos-per-teatra-ir-muzika-projektas/
Nykstančios švietimo ribos
Pavadinimas: „UNIQUE Learning Badges“.
Vykdytojas: VšĮ „Nectarus“.
Tikslas: Projektas prisideda prie neformaliai įgyto mokymosi bei savišvietos pripažinimo virtualios platformos
sukūrimo Lietuvoje. Diegiami skaitmeniniai gebėjimų pripažinimo ženkliukai, kurie yra vizualus būdas parodyti
mokymosi pasiekimus. Kiekvienas ženkliukas savyje turi įdiegtą informaciją apie mokymosi procesą bei
nuorodas į įgytą kompetenciją patvirtinančius įrodymus.
Sąsaja su MVG: Visuomenėje, kurioje mokymasis yra būtina gyvenimo sąlyga, žmogus privalo mokėti mokytis –
gebėti valdyti savo mokymosi procesą. UNIQUE Learning Badges remiasi projekto "Mokėjimas mokytis"
sukurtais
rezultatais
(daugiau
apie
šį
projektą
adresu
http://www.learningbadges.eu/wpcontent/themes/uniquelb/home/images/L2L_handbook.pdf).
Nuoroda: http://www.learningbadges.eu/lt/
Pavadinimas: “Art of Hosting”.
Vykdytojas: VšĮ “Kuriančios bendruomenės“.
Tikslas: Kurti švietimo sistemoje dalyvaujančių šalių tinklą ir stiprinti bendradarbiavimo kultūrą.
Sąsaja su MVG: Organizacija remiasi UNESCO MVG principais. Pagrindinės veiklos apima švietimo
konsultavimą, mokymosi proceso ir aplinkos kūrimą, bendruomenių kūrimą, ir švietimo renginių (susitikimų)
organizavimą bei vedimą. Projektas „Art of Hosting“ – yra globali bendruomenė praktikų, kurie naudoja
integruotus, dalyvavimu paremtus procesus, metodus, žemėlapius ir planavimo priemones. Bendruomenės
nariai dalyvauja grupiniuose užsiėmimuose, palaiko prasmingą pokalbį bei bendradarbiavimą virtualioje
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aplinkoje.
Nuoroda: http://www.aoh-education.org/vsi-kuriancios-bendruomenes/
Pavadinimas: “Bibliotekos pažangai 2”.
Vykdytojas: Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka (pagrindinis projekto koordinatorius)
Tikslas: Sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti
bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę.
Projekto metu bus skatinamas ir plečiamas viešųjų bibliotekų bendradarbiavimas su verslu, vietos valdžios
institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir taip stiprinamas bibliotekų tinklas Lietuvoje.
Sąsaja su MVG: “Bibliotekos pažangai 2” etapu stiprinama viešųjų bibliotekų darbuotojų informacinė
kompetencija, bibliotekininkai tampa aktyviais vietos bendruomenės skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant
informacinių technologijų galimybes. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat gyvenantys kaime,
skatinami žymiai aktyviau naudotis interneto teikiamomis galimybėmis.
Nuoroda:
http://3erdve.lt/biblioteku-projektai/vykstantys-projektai/bibliotekos-pazangai-2/apie-projekta
;
http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/ ;
Pavadinimas: Tęstinis projektas „Šiuolaikiniai informacinių technologijų mokymosi būdai”.
Vykdytojas: “Langas į ateitį”.
Tikslas: Iniciatyvos tikslas – skatinti Lietuvos piliečių informacinį ir kompiuterinį raštingumą. Be siekio išmokyti
pageidaujamų kompiuterio panaudojimo žinių Lietuvos gyventojus, „Langas į ateitį" taip pat siekia
išpopuliarinti šį užsienyje jau tradiciniu tapusį nuotolinį mokymosi būdą.
Sąsaja su MVG: Kursų turinys parinktas pagal buvusių projektų dalyvių bei eilinių Lietuvos gyventojų
pageidavimus: tai mokymai naudotis skaičiuoklėmis, pateikčių įrankiais, ypač aktualūs kasdieniam gyvenimui
kursai apie komunikacijos galimybes ir e. saugumą internete (suvienijant jėgas su „Saugesnis internetas"
programa).
Nuoroda: http://ekursai.langasiateiti.lt/cms/app?service=external/index&sp=6143&sp=5520
Pavadinimas: EGU.lt – nuotolinių video seminarų projektas, išsiskiriantis kokybe bei interaktyvumu.
Tikslas: Padėti vartotojams rasti profesionalių seminarų, padedančių lavintis, tobulėti visose gyvenime svarbiose
srityse kaip, pavyzdžiui, asmenybės ugdymas, šeima ir santykiai, sveikata, profesija ir laisvalaikis.
Sąsaja su MVG: EGU.lt skirtas vartotojams norintiems tobulėti, nepaisant amžiaus. EGU.lt užtikrinamas
maksimalus interaktyvumas, be to, EGU.lt vartotojai gali tobulėti bet kuriuo patogiu metu ir nepriklausomai nuo
gyvenamos vietos (vienintelis reikalavimas – interneto ryšys). Visi video seminarai pateikiami su
sinchronizuotomis skaidrėmis, taip pat vartotojams suteikiama galimybė užduoti lektoriams klausimus, užtvirtinti
įgytas žinias sprendžiant testus bei gauti pažymėjimus.
Nuoroda: http://www.egu.lt/apie-egu-lt
Pavadinimas: Hub Vilnius.
Tikslas: bendras darbas po vienu stogu su kitais skirtingų sričių profesionalais ir verslais.
Sąsaja su MVG: Tai inovatyvus požiūris į darbo vietą. Įsivaizduokite studentiškos kavinės su wi-fi, verslo klubo ir
biuro derinį. Sumaišę šiuos dalykus gauname centrą, kuriame gali dirbti skirtingų sričių specialistai, atsiskleidžia
jų kūrybiškumas ir skatinamas bendradarbiavimas bei iniciatyvos. Tai sudaro galimybę sukurti savo ar prisijungti
prie kitų komandos ir visapusiškai tobulėti.
Nuoroda: http://hubvilnius.lt/
Pavadinimas: „Senjorų klubas bibliotekoje – mokymosi visą gyvenimą erdvė".
Vykdytojas: Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka.
Tikslas: paversti biblioteką vieša erdve susitikimams, bendravimui.
Sąsaja su MVG: Projekto metu bibliotekoje organizuojamos veiklos vyresnio amžiaus asmenims, neįgaliesiems ir
bedarbiams. Jų metu lankytojai mokosi kompiuterinio raštingumo, rankdarbių, tautodailės, užsiims dailės
terapija, dalyvauja knygų apžvalgose, diskusijose, skaitymuose, paskaitose sveikatingumo tema, filmų ir skaidrių
peržiūrose.
Nuoroda:
http://biblioteka.smsvb.lt/lt/skaitytojamsvirsus/naujienos/1324-biblioteka-laimejo-projektas-senjoruklubas-bibliotekoje-mokymosi-visa-gyvenima-erdveq
Pavadinimas: programa „Lietuvos virtualus universitetas“
Vykdytojas: LR ŠMM
Tikslas: panaudojant sukauptą patirtį bei sukurtą informacinių technologijų infrastruktūrą sudaryti sąlygas ir
padėti Programos dalyviams, veikiant pagal tinklinį modelį, vykdyti ir plėsti savo veiklą virtualioje erdvėje,
teikiant aukštojo mokslo ir kitas švietimo paslaugas Lietuvos gyventojams ir konkuruojant pasaulio rinkose.
Sąsaja su MVG: programos metu buvo skatinami e. mokymosi procesai virtualioje erdvėje, vykdomos
konferencijos, mokymai.
Nuoroda: http://www.lvu.lt/cms/liedm/app
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Pavadinimas: Senjorų kūrybinė kelionė vizualaus meno horizontais.
Vykdytojas: Trakų Vokės bendruomenės kultūros centras.
Tikslas: Paskatinti dalyvius aktyviai leisti savo laisvalaikį ir pradėti kurti.
Sąsaja su MVG: Projekto metu dalyviai mokėsi tapyti, šiek tiek pramoko užsienio kalbos ir išsiaiškino, kaip
nuotoliniu būdu gali palaikyti užmegztus ryšius su sutiktais kitų šalių tapymu besidominčiais suaugusiais.
Mokymai vyko atvirose erdvėse, dalis jų vyko užsienyje, o besimokančiuosius tapymo meno mokė profesionalūs
menininkai. Projekto tikslinė grupė nebuvo vien mokymų dalyviai, bet ir meno instruktoriai ar vietinių kultūros
centrų darbuotojai, kurie projekto metu galėjo geriau pažinti kitų naudojamas mokymo praktikas, pasidalinti
gerąja patirtimi ir padėti užmegzti partnerystę tarp Lenkijos, Lietuvos ir Vengrijos kultūros įstaigų.
Nuoroda:
http://www.suaugusiujusvietimas.lt/lt/zurnalas/projektai/2012-01-24-tarp-geriausiuju-grundtvig-irtapybos-mokymai-senjorams/
Šaltinis: Sudaryta „Visionary Analytics“.
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PRIEDAS 2 – APIBENDRINTOS REGIONINIŲ DISKUSIJŲ IŠVADOS
Žemiau pateikiamos idėjos mokymosi visą gyvenimą kultūros diegimui Lietuvoje, kurios remiasi autorių
atlikta analize ir atviros pažangos forumo renginių vykusių 2015 m. sausio 16 d. Plungėje ir sausio 23 d.
Alytuje metu pateiktomis įžvalgomis. Šiuose renginiuose dalyvavo platus spektras suinteresuotų
veikėjų, atstovaujančių skirtingus interesus:
 Formalaus švietimo atstovai – suaugusiųjų švietėjai, suaugusiųjų švietimo centrų bei mokyklų
atstovai, kolegijų ir profesinių bei vidurinių mokyklų, ikimokyklinio ugdymo įstaigų atstovai;
 Neformaliojo švietimo ir savišvietos atstovai – meno mokyklų ir universalių daugiafunkcinių
centrų, bibliotekų, muziejų, bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų bei Trečiojo Amžiaus
universitetų atstovai;
 Kiti suinteresuoti asmenys – teritorinės darbo biržos atstovai; savivaldybės administracijos
(ypač – Švietimo skyrių) atstovai.
Idėjos pateikiamos pagal dvi pagrindines regioninėse diskusijose nagrinėtas temas – iš pradžių
aptariami mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo ir kokybės iššūkiai, o po to pereinama
prie mokymosi visą gyvenimą tradicijos bei paklausos skatinimo.
Kokybiškos ir prieinamos mokymosi visą gyvenimą paslaugos






Besimokantiesiems yra teikiamos jiems labiausiai įdomios/ reikalingos mokymosi visą
gyvenimą paslaugos:
o Valstybė finansuoja strategines mokymosi visą gyvenimą (tiek formalaus, tiek
neformalaus mokymosi bei savišvietos) paslaugas bei sudaro sąlygas įvairesnių
mokymosi paslaugų atsiradimui;
o Sprendimai apie teikiamas mokymosi paslaugas ne nuleidžiami iš viršaus, bet remiasi
besimokančiųjų bei strateginiais šalies ir/ ar savivaldybės poreikiais, kurie yra nustatomi
tyrimų metu;
o Teritorinių darbo biržų, darbdavių bei profsąjungų atstovai bendradarbiauja
aiškindamiesi mokymosi visą gyvenimą paslaugų poreikį regione;
o Vyksta akyvus dialogas tarp seniūnijų, savivaldybių, valstybės institucijų bei
suinteresuotų veikėjų dėl mokymosi visą gyvenimą poreikių tenkinimo pačiu
efektyviausiu būdu. Tai atsispindi ir programiniuose dokumentuose, planuose bei
biudžetuose, skirtuose šioms intervencijoms įgyvendinti;
o Bendruomenės, organizacijos ir institucijos prieš teikdamos projektus Lietuvos ar ES
fondams, pirmiausia išsiaiškina potencialių besimokančiųjų poreikius;
o Mokymasis visą gyvenimą regionuose vis labiau pereina nuo paremto pasiūla, prie
paremto paklausa. Prie to prisideda pačių besimokančiųjų ir darbdavių investicijos į
mokymosi procesą;
o Besimokantieji žino kur ir kam išsakyti savo mokymosi poreikius, taip pat tai, kad į juos
bus atsižvelgta, pavyzdžiui, juos nukreipiant į institucijas ar organizacijas, galinčiais
tinkamai tenkinti jų poreikius;
o Besimokantieji patys inicijuoja mokymosi procesą – mokymosi ratus ar grupes jiems
rūpimais klausimais – vadovaujamasi principu „pradėk nuo savęs“. Jiems padeda
savivaldybės atstovai, vietos formalaus ir neformalaus švietimo įstaigos, kitos
organizacijos;
Mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybė gerėja visoje Lietuvoje:
o Besimokantieji turi galimybes rinktis bent iš kelių kokybiškų mokymosi visą gyvenimą
paslaugų tiekėjų savo gyvenamoje vietovėje;
o Mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę didina mokymosi visą gyvenimą krepšelių
panaudojimas, nes besimokantieji renkasi kokybiškesnes paslaugas;
o Mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikėjai orientuojasi į aukštą paslaugų kokybę. Jie
investuoja į savo suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimą. Jie semiasi naujų idėjų
bei gerųjų patirčių bendradarbiaudami su užsienio ir Lietuvos organizacijomis;
Mokymosi visą gyvenimą paslaugos yra prieinamos tiek fiziškai, tiek finansiškai:
o Besimokantieji gali lengvai rasti informaciją apie mokymosi paslaugų teikėjus bei
mokymosi galimybes jų gyvenamoje teritorijoje. Ši informacija yra aiški ir susisteminta;
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Bendrųjų gebėjimų, tokių kaip mokymasis dirbti kompiuteriu ar naudotis internetu,
įgijimas yra finansuojamas valstybės. Šie gebėjimai atveria naujas mokymosi internetu
galimybes, pavyzdžiui, įgalina naudotis atvirais švietimo ištekliais;
o Socialiai pažeidžiamoms grupėms, bedarbiams ir nepasiturintiems senjorams
dalyvavimo mokymosi visą gyvenimą veiklose kaštai yra bent iš dalies finansuojami.
Taip prisidedama prie didesnės socialinės šių grupių įtraukties;
o Regionuose daugėja fizinių erdvių, skirtų mokymuisi, pavyzdžiui, steigiami Universalūs
Daugiafunkciai Centrai, tankinamas suaugusiųjų mokyklų ir bibliotekų tinklas, tam
išnaudojami kultūros namai, seniūnijos bei kitos erdvės;
o Besimokantieji gali rinktis individualius, jiems labiausiai tinkančius, mokymosi būdus
(pavyzdžiui, internetu, mokymuose, mokymo įstaigoje). Jie gali derinti skirtingas
mokymosi formas (formalus, neformalus švietimas ar savišvieta);
Neformaliu būdu įgytos kompetencijos yra plačiai pripažįstamos ir vertinamos:
o Mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikėjai informuoja besimokančiuosius, kaip
paprastai ir greitai galima pripažinti neformaliu ar savišvietos būdu įgytas
kompetencijas. Paslaugų teikėjai visapusiškai padeda besimokantiesiems šiame
procese;
o Neformaliu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą skatina ir vertina darbdaviai,
profesinės sąjungos, švietimo įstaigos bei kitos institucijos;
Daugėja įvairiapusio bendradarbiavimo bei keitimosi informacija teikiant mokymosi visą
gyvenimą paslaugas:
o Bendradarbiauja skirtingų švietimo formų atstovai, teikiantys formalaus, neformalaus
švietimo bei savišvietos paslaugas;
o Bendradarbiauja skirtingą amžiaus tarpsnį apimančių institucijų ir organizacijų
atstovai. Jie teikia integruotas mokymosi visą gyvenimą paslaugas;
o Bendradarbiauja mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikėjai bei institucijos ir
organizacijos, dirbančios su potencialiais besimokančiaisiais (pavyzdžiui, teritorinės
darbo biržos, savivaldybių socialinių reikalų skyriai, seniūnijos bei įvairios draugijos ir
klubai);
o Daugėja mokymosi visą gyvenimą paslaugų, teikiamų įvairaus amžiaus asmenims
Universaliuose Daugiafunkciuose Centruose, bibliotekose ir kitose integraliose erdvėse;
Informacinės ir ryšių technologijos yra prieinamos visiems besimokantiesiems, o jų vaidmuo
auga:
o Kiekvienas asmuo, nepaisant amžiaus, socialinės ar ekonominės padėties, gali įsigyti
asmeninį kompiuterį su internetine prieiga, arba žino, kur savo gyvenamoje seniūnijoje
šia galimybe pasinaudoti nemokamai;
o Kiekvienas asmuo, nepaisant amžiaus, socialinės ar ekonominės padėties, turi bent
pagrindinius kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Šiuos įgūdžius nemokamai galima įgyti
savo gyvenamoje seniūnijoje;
o Vis daugiau besimokančiųjų nemokamai naudojasi atviraisiais švietimo ištekliais.
o Populiarėja profesinis ir neprofesinis mokymasis nuotoliniu būdu. Lietuvos mokslo
įstaigos aktyviai teikia šias paslaugas. Baigusiems programas išduodami oficialūs
diplomai ir pažymėjimai;
o Atvirieji mokymosi ištekliai vis labiau integruojami į formalųjį ir neformalųjį švietimą bei
savišvietą.
o







Tradicijos mokytis visą gyvenimą skatinimas
 Lietuvos visuomenė suvokia mokymosi visą gyvenimą poreikį ir pripažįsta jo pridėtinę vertę:
o Įvairaus amžiaus asmenų formalus ir neformalus švietimas bei savišvieta yra skatinami
valstybės ir savivaldybės bei seniūnijų lygmenyse. Valstybės mastu yra suvokiama, kad
didžiausias Lietuvos turtas yra – žmonės ir jų kuriamos žinios bei idėjos. Lietuvos švietimo
politika vis labiau pereina prie investicijų į minkštąsias priemones;
o Įgyvendinant regionų plėtros politiką yra skatinamos mokymosi visą gyvenimą veiklos
kaimiškose gyvenvietėse, kur yra didžiausias mokymosi poreikis. Po intervencijų
vertinamas šių investicijų poveikis regionui;
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Darbdaviai supranta, kad tik nuolat tobulėjantys darbuotojai užtikrins organizacijos
sėkmę žinių visuomenėje. Todėl jie skatina profesinį savo darbuotojų tobulėjimą
finansuodami dalį jų mokymosi kaštų. Be to, jie sudaro sąlygas dirbantiesiems tobulėti
asmeninėje, pilietinėje, socialinėje srityse. Darbuotojų mokymasis visą gyvenimą
tampa visaverte verslo socialinės atsakomybės ir organizacinės kultūros dalimi;
o Teritorinės darbo biržos skatina ir sudaro galimybes visiems bedarbiams mokytis
formaliu ar neformaliu būdu. Bedarbiai noriai kelia savo kvalifikaciją ar
persikvalifikuoja, įgyja kitų profesinei veiklai reikalingų kompetencijų;
o Formalaus ir neformalaus švietimo institucijos bei organizacijos, bendruomenės skatina
besimokančiuosius išbandyti naujus, asmeniui labiausiai tinkančius mokymosi
metodus;
o Bendruomenės ir įvairios organizacijos, klubai aktyviai propaguoja mokymąsi visą
gyvenimą. Jie rengia įvairius mokymus, siūlo dalyvauti valstybės propaguojamuose
savanorystės programose;
Griaunami neigiami stereotipai apie mokymąsi visą gyvenimą ir formuojamos teigiamos
mokymosi nuostatos:
o Vis daugiau žmonių įsitraukia į mokymosi visą gyvenimą veiklas, kad pagerintų savo
profesines, pilietines, socialines ar asmenines kompetencijas. Taigi, nuolatinis
tobulėjimas tampa asmenine nuostata ir įpročiu ir vyksta visur – darbe, namuose ir
bendruomeninėse veiklose;
o Nuomonės lyderiai savo pavyzdžiu demonstruoja, kad „mokytis niekada nevėlu“;
o Dalijamasi sėkmės istorijomis apie mokytis pradėjusių senjorų, asmenų iš socialiai
pažeidžiamų grupių, pasiekimus bei jų poveikį asmeniniam ir/ ar profesiniam
gyvenimui;
o Kaimiškose vietovėse ir regionuose, kur mokymosi visą gyvenimą paslaugų tankis yra
žemas, vietos bendruomenės, organizacijos, Trečiojo amžiaus universitetai bei kitos
formalaus ir neformalaus švietimo įstaigos yra skatinamos finansiškai ir nefinansiškai
organizuoti vietos poreikius atitinkančias veiklas;
o Žmonėms iš tikslinių grupių, kurie mažiausiai domisi mokymosi visą gyvenimą veiklomis,
sudaromos specialios finansinės ir nefinansinės paskatos (pavyzdžiui, išduodami
mokymosi visą gyvenimą „čekiai“);
Sukuriamas sklandi mokymosi visą gyvenimą sistema, apimanti savivaldos ir nacionalinį
lygmenis:
o Valstybinėse strategijose ne tik deklaruojama mokymosi visą gyvenimą svarba, bet
šiai prioritetinei krypčiai skiriama vis daugiau finansinių, organizacinių ir žmogiškųjų
išteklių;
o Mokymosi visą gyvenimą finansavimo efektyvumą atspindi išaugusi besimokančiųjų
dalis ir padidėjusi mokymosi paslaugų kokybė. Tai pasiekiama, remiant tikslines
intervencijas, ten, kur yra didžiausias poreikių ir poveikio balansas;
o Mokymosi visą gyvenimą veiklą įgalina suderinti teisės aktai, normos ir nuostatos.
o Bendradarbiavimą tarp mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikėjų ir besimokančiųjų
kiekvienoje savivaldybėje užtikrina vietinis mokymosi visą gyvenimą koordinatorius.
o Nacionalinis koordinatorius užtikrina mokymosi visą gyvenimą strateginių krypčių
įgyvendinimą, remdamasis savivaldybės koordinatorių atliktomis poreikio studijomis.
o Mokymosi visą gyvenimą koordinatoriai vienijasi į koordinatorių asociaciją ir dalijasi
gerosiomis patirtimis. Mechanizmas primena Jaunimo reikalų koordinatorių veiklą ir
funkcijas įgyvendinant jaunimo politiką.
o Universalių Daugiafunkcių Centrų sistema yra išplėtota ir apima visą Lietuvą.
o Trečiojo amžiaus universitetai veikia visose Lietuvos savivaldybėse ir seniūnijose. Jie yra
susivieniję į vieną tinklą. Senjorų švietimui, kiekvienoje savivaldybėje numatomas
adekvatus finansavimas. Senjorų organizacijos kelia kompetenciją ir įgyvendina
vietos poreikius atitinkančius projektus. Vis daugiau senjorų įsitraukia į mokymosi visą
gyvenimą veiklas.
o
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PRIEDAS 3 – REGIONINIŲ PRISTATYMŲ SKAIDRĖS
Pristatymo skaidrių elektroninė versija PowerPoint formatu pridedama čia:
MVG_ samprata ir
kultura Lietuvoje_final_final.pptx

Žemiau pateikiamos atskiros pristatymo skaidrės (kaip paveikslėliai):
1 skaidrė:

2 skaidrė:
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3 skaidrė:

4 skaidrė:
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5 skaidrė:

6 skaidrė:
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7 skaidrė:

8 skaidrė:
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9 skaidrė:

10 skaidrė:
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11 skaidrė:

12 skaidrė:
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13 skaidrė:

14 skaidrė:
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15 skaidrė:

16 skaidrė:
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17 skaidrė:

18 skaidrė:
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19 skaidrė:

20 skaidrė:
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21 skaidrė:
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PRIEDAS 4 – PASIŪLYMAI PAŽANGOS DARBAMS
Remiantis regioniniuose renginiuose, skirtuose aptarti mokymąsi visą gyvenimą buvo surinktos
dalyvių įžvalgos. Prioriteto tvarka teikiami šie pasiūlymai pažangos darbams:
Nr.
Pasiūlymai pažangos darbams
1.
Skatinti mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimu suinteresuotų veikėjų bendradarbiavimą
savivaldybių lygiu. Pavyzdžiui, skatinti skirtingų organizacijų (formalaus švietimo įstaigų, universalių
daugiafunkcių centrų, nevyriausybinių organizacijų, Trečiojo Amžiaus universitetų bei vietos
bendruomenių atstovų) bendradarbiavimą dalinantis renkamais duomenimis, tyrimais apie
mokymąsi visą gyvenimą. Kitas pavyzdys – darželių ir kitų iki–mokyklinio ugdymo įstaigų
bendradarbiavimas su vyresnio amžiaus globos namais mokant vaikus skaityti.
Siekiant šio tikslo būtina įsteigti atskirą suaugusiųjų švietimo/mokymosi visą gyvenimą
koordinatoriaus etatą savivaldybėje. Tačiau ši funkcija negali būti priskiriama esamiems
savivaldybės specialistams kaip papildoma sritis, kadangi ši pozicija reikalauja nuolatinės
individualios iniciatyvos. Koordinatoriaus funkcijos turėtų apimti mokymosi poreikių seniūnijos ir
savivaldybės lygiu nustatymą ir jų tenkinimo užtikrinimą, mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikėjų
mokymus, gerosios patirties sklaidą, informavimą ir konsultavimą inicijuojant, rengiant ar
įgyvendinant bendrus projektus (pavyzdžiui, organizuojant mokymus projektų rašymo ir
įgyvendinimo temomis) bei besimokančiųjų interesų atstovavimą savivaldybėje.
2.
Finansiškai ir nefinansiškai skatinti savanorystės programas kaip vieną iš mokymosi visą gyvenimą
būdų: savanoriams turėtų būti atlyginama už jų patirtas kelionės išlaidas; turėtų būti detaliau
apibrėžtos savanorio atsakomybės bei teisės; turėtų būti daugiau informacijos apie savanorystės
galimybes bei poreikį. Pavyzdžiui, galima populiarinti dalijimąsi sukauptomis ekspertinėmis žiniomis
kaip vieną savanorystės formų. Savanoriškai dalintis žiniomis nusiteikę įvairių sričių ekspertai galėtų
skelbtis internetiniame „lektorių banke“. Susidomėjusios organizacijos galėtų pasikviesti šiuos
lektorius už simbolinį atlygi. Pastebėta, kad ekspertai gyvenantys didžiuosiuose Lietuvos miestuose
gana noriai atvyksta į savo gimtus kraštus, taigi kiekvienas miestas galėtų turėti savo „alumni“
paskyrą šioje sistemoje.
3.
Sudaryti adekvačias galimybes suaugusiesiems pripažinti neformaliu ar savišvietos būdu įgytas
kompetencijas ir informuoti bei konsultuoti, kur ir kaip tai galima padaryti. Šiai veiklai būtų galima
pasitelkti profesinių sąjungų atstovus, teritorinių darbo biržų specialistus.
4.
Siekiant padidinti informacijos prieinamumą potencialiems besimokantiesiems, pasitelkti bendrą
informacijos apie mokymosi visą gyvenimą galimybes platformą (pavyzdžiui, išplėtojant lietuvišką
EPALE platformos versiją). Svarbus uždavinys – užtikrinti, kad informacija pasiektu tuos, kuriems jos
labiausiai trūksta, pavyzdžiui, neturintiems interneto kaimo gyventojams, senjorams galėtų būti
išsiunčiamos SMS žinutės. Kol šios sistemos nėra, informaciją apie mokymosi visą gyvenimą renginius
kiekviena savivaldybė turėtų talpinti savivaldybės puslapyje (savivaldybės Švietimo skyriaus
paskyroje), o mokymosi visą gyvenimą paslaugų tiekėjai, teritorinių darbo biržų specialistai ir
socialiniai seniūnijų darbuotojai yra motyvuojami informuoti besimokančiuosius apie įvairias
įmanomas mokymosi galimybes.
5.
Sukurti nuoseklią mokymosi visą gyvenimą finansinių paskatų sistemą. Naujų finansinių paskatų,
tokių kaip mokymosi krepšeliai, teikimas galėtų paskatinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų
paklausą ir jų kokybės augimą. Tačiau bet naujos finansinės paskatos nacionaliniu mastu
diegiamos tik išbandžius jas pilotiniuose projektuose ir teigiamai įvertinus jų kaštų-naudos balansą.
6.
Suderinti skirtingas politines strategijas, teisės aktus, nuostatas ir normas, kad palengvinti mokymąsi
visą gyvenimą iniciatyvų įgyvendinimą šalyje, pavyzdžiui:
 Regionų plėtros politikoje mokymasis visą gyvenimą turėtų būti akcentuojamas kaip
prioritetinė sritis;
 Nesimokantys jaunuoliai iki 18 m. neturėtų būti automatiškai traktuojami kaip bedarbiai ir
gauti pašalpą;
 Lietuvos darbo biržos nuostatai ir programos turėtų sudaryti galimybes visiems
motyvuotiems žmonėms įgyti, kelti kvalifikaciją ar persikvalifikuoti.
7.
Sudaryti galimybes regionuose gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms nuotoliniu būdu baigti
įvairias profesines ir neprofesines mokymosi programas, teikiamas šalies mokymo, švietimo ir
mokslo įstaigose. Šioje srityje didelį dėmesį skirti vyresnio amžiaus darbuotojų nuotoliniam mokymui
ir siekiui juos kuo ilgiau išlaikyti darbo rinkoje. Trečiojo amžiaus universitetai ir kitos formaliojo bei
neformaliojo švietimo įstaigos galėtų tarpininkauti vykdant panašias veiklas.
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PRIEDAS 5 – BAIGIAMOJO RENGINIO IŠVADOS
Žemiau pateikiamos 2015 m. vasario 13 d. Vilniuje įvykusio baigiamojo atviros pažangos forumo
renginio išvados. Išvados pateikiamos atsižvelgiant tiek į renginio, tiek į tyrimo struktūrą. Pagrindinis
dėmesys skiriamas mokymosi visą gyvenimą naudai ir poreikiui suprasti, mokymosi visą gyvenimą
rezultatų siekimo būdams ir jų vertinimui, mokymosi visą gyvenimą pasiūlos ir paklausos derinimui bei
nykstančių švietimo ribų poveikiui mokymosi visą gyvenimą procesams.
Kaip suprasti, ką reiškia mokymasis visą gyvenimą? Renginio pradžioje aiškintasi, kas yra mokymasis
visą gyvenimą. Sutarta, kad mokomasi „nuo lopšio iki kapo“. Akcentuota, kad tiek nereikėtų
mokymosi visą gyvenimą suprasti tik kaip formalų mokymą (pavyzdžiui, studijas universitete), bet ir
kaip neformalų mokymąsi, kuris gali apimti tiek profesinį, tiek neprofesinį mokymąsi (pavyzdžiui,
mokymąsi darbo vietoje, vadovų klubus ar dalyvavimą tokiuose renginiuose kaip ši konferencija).
Neprofesinis neformalusis mokymasis yra svarbus tuo, kad jis padeda suvokti mokymosi poreikį,
atrasti mokymosi džiaugsmą. Tokiu būdu tai skatina asmenį mokytis bei šalina neigiamas išankstines
nuostatas mokymosi atžvilgiu (pavyzdžiui, „mokymasis ne man“). Tokiu būdu toks mokymasis gali
paskatinti asmenį tobulėti ir profesinėje srityje. Be to, buvo išsakyta nuomonė, kad yra kur kas
patikimiau gyventojų mokymąsi matuoti per pastaruosius metus, o ne paskutines keturias savaites.
Kokia yra mokymosi visą gyvenimą nauda? Pagrindinė prielaida visuomenės įtraukimui į mokymosi
visą gyvenimą procesą yra motyvacija. Bene labiausiai asmenį motyvuoja aiškus mokymosi naudos
supratimas. Renginyje konstatuota, kad didelei daliai Lietuvos žmonių dar nėra iki galo aiškus ryšys
tarp finansinių ir nefinansinių (laiko) investicijų į mokymąsi ir mokymosi naudos. Renginyje kalbėta
apie trejopą – asmeninę, socialinę ir verslo – naudą. Asmeninė nauda pasireiškia tiek bendrai
(pavyzdžiui, per išaugusį pasitikėjimą savo jėgomis), tiek konkrečiai kaip antai per padidėjusias
galimybes įsidarbinti ar geresnę fizinę bei psichinę sveikatą. Socialinė nauda apima geresnį
visuomenės požiūrį į savanorišką ir bendruomeninę veiklą, aktyvesnį dalyvavimą visuomeniniame ir
politiniame gyvenime, aukštesnį valstybės gerovės lygį. Tuo tarpu nauda verslui visų pirma matyti iš
teigiamo mokymosi poveikio darbuotojų produktyvumui ir veiklų pelningumui, o taip pat darbo
aplinkai (dirba labiau motyvuoti darbuotojai ir formuojasi įvairioms inovacijoms palanki atmosfera).
Koks yra poreikis mokytis visą gyvenimą? Kodėl globalizacijos amžiuje yra būtina nuolat tobulėti,
įgauti naujas kompetencijas? Renginio dalyviai buvo supažindinti su priverčiančia susimąstyti
statistika – apie du trečdaliai 2030-ųjų darbo jėgos jau yra sulaukę 20 ar daugiau metų. Tai reiškia,
kad mokymasis su siekiu įgyti pirmą kvalifikaciją neišspręs sunkumų, su kuriais susidurs šie suaugusieji
būsimuose darbuose. Tai skatina kelti klausimus ar ir kiek mokymo įstaigos galvoja apie suaugusiųjų
švietimą? Ar esama suaugusiųjų švietimo pasiūla pakankama, kad patenkinti minėtų dviejų
trečdalių 2030-ųjų darbo jėgos esamus ir būsimus mokymosi poreikius?
Šie klausimai rodo, kaip yra svarbu diegti nuostatą ir įprotį mokytis visą gyvenimą mokyklose. Tačiau
ne tik mokyklų aplinka yra svarbi – mokymasis itin svarbus esamiems darbuotojams ir darbo rinką
palikusiems žmonėms. Tačiau, kaip rodo renginyje pristatyti duomenys, mažiausiai poreikį mokytis
suvokia žemos kvalifikacijos žmonės, 55 metų ir vyresnio amžiaus asmenys, nedirbantys (bet
nebūtinai registruoti) ir kiti socialiai pažeidžiami asmenys. Šių grupių atstovai, o taip pat jų vaikai,
rizikuoja pakliūti į žemo išsilavinimo spąstus (angl. low skills trap). Tokia situacija neigiamai veikia
šiuos žmones – pavyzdžiui, mažėja jų įsidarbinimo galimybės, kyla sunkumai prisitaikant prie darbo
rinkos pokyčių ar didesnė socialinė atskirties rizika. Tokia situacija neigiamai veikia ir visą visuomenę –
lėtina ekonomikos augimą ir konkurencingumą, didina nelygybę, mažina pilietinį aktyvumą ir
visuomenės pasitikėjimą institucijomis ir valstybe, silpnina politinę sistemą ir demokratiją apskritai.
Siekiant to išvengti, būtina didelį dėmesį skirti mokymąsi visą gyvenimą skatinančioms priemonėms.
Kaip siekiame mokymosi visą gyvenimą rezultatų? Koks būtų tinkamiausias paskatų mokytis visą
gyvenimą derinys, tiek laiko, tiek konkrečių priemonių prasme? Atsakymų į šiuos konkrečius
klausimus pirmiausiai ieškota pasiremiant ekonominiais terminais ir ekonomine logika. Renginyje
akcentuota, kad siekiant geresnių mokymosi visą gyvenimą rezultatų svarbu vertinti investicijų į
mokymąsi efektyvumą. Investicijos bus efektyvios tuomet, kai galutinė nauda asmeniui bus didesnė
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nei jo patirtos išlaidos. Tai galima pasiekti dvejopai – arba mažinant asmenų išlaidas, arba
padidinant asmens gaunamą naudą. Išlaidų mažinimo srityje buvo aptartos tokios priemonės, kaip
mokymosi sąskaitos, kuriose asmens investicijos į mokymąsi papildomos tam tikra valstybės lėšų
dalimi, ar mokymosi krepšeliai, skirti nustatytos tikslinės grupės atstovų mokymosi poreikiams tenkinti.
Asmens gaunama nauda galėtų būti didinama, pavyzdžiui, gerinant teikiamų paslaugų kokybę,
motyvuojant mokytojus, sukuriant skaidrią mokymosi visą gyvenimą informacinę sistemą, įgalinant
modulines programas. Kita svarbi asmeninės naudos didinimo priemonė yra neformaliai įgytų
kompetencijų pripažinimas – pateikti įrodymai pademonstravo, kad pripažįstant asmens turimas
kompetencijas, taip trumpinamas laikas, kurį asmuo skiria kvalifikacijai įgyti, ir, atitinkamai,
suteikiama ženkli nauda asmeniui.
Diskusijose sutarta, kad paskatos mokytis visą gyvenimą turėtų būti ne tiesioginės, o netiesioginės
(per tokias priemones kaip kad mokymosi sąskaitos ar krepšeliai). Itin svarbu skatinti ne tik finansiškai.
Pavyzdžiui, visuomenė vis dar stokoja informacijos apie neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimą,
nors tai turi teisę vykdyti jau nemaža dalis mokymo įstaigų. Akcentuotas poreikis keisti darbdavių
požiūrį į mokymąsi, nes anot pasisakiusių ekspertų, tikroji mokymosi visą gyvenimą vertė slypi
organizacijų viduje ir ypač mentorystėje.
Svarstant kaip vertinti mokymosi visą gyvenimą rezultatus nagrinėtas paradoksas, kuomet nuo 2005
m. Lietuvos investicijos į mokymąsi visa gyvenimą nuolat auga, tačiau mokymosi visą gyvenimą
rodikliai išlieka labai žemi ar net šiek tiek krenta. Svarstytos priežastys apėmė: esamų paslaugų
kokybės stoką ir orientaciją į procesą, o ne rezultatus; esamų paslaugų atitikties suaugusiųjų
poreikiams stoką; nepakankamą dėmesį suaugusiųjų švietėjų (andragogų) statusui, kvalifikacijai ir
darbo sąlygoms bei pedagogų kvalifikacijos sistemai; balanso tarp formalaus ir neformalaus
švietimo stoką neformalųjį švietimą iš esmės palikus savieigai.
Renginio dalyviai atkreipė dėmesį, kad siekiant mokymosi visą gyvenimą rezultatų, svarbu mokymų
dalyvio nepadaryti vartotoju, besivadovaujančiu požiūriu “ką jus man šiandien papasakosit?”.
Priešingai, besimokantis asmuo vis dažniau turi tapti aktyvus dalyvis, pro-aktyviai žiūrintis į savo paties
ir kitų mokymosi procesą. Akcentuota, kad siekiant mokymosi visą gyvenimą rezultatų taip pat turi
būti įvertinti vidiniai asmens iššūkiai – besimokantieji yra skirtingose asmeninio vystymosi pakopose,
kur jie susiduria su skirtingais vidiniais iššūkiais. Galiausiai, visi dalyviai sutiko dėl to, kad skatinant šalies
gyventojus mokytis visą gyvenimą turėtų vis labiau pereinama nuo pašalpų mentaliteto
(orientacijos į „gauti“) prie atsakingo žmogaus mentaliteto (orientacijos į „duoti“), kuomet žmogus
mokymąsi suvokia kaip įrankį, padedantį pačiam, o taip pat ir kitiems, tobulėti asmeninėje ir
profesinėje srityse.
Diskutuojant, kaip matuoti mokymosi visą gyvenimą rezultatus, akcentuota, kad jei kuriama šalies
masto mokymosi visą gyvenimą sistema, tai ir rezultatai turi būti šalies masto kaip antai sumažėjęs
nedarbas, mažesnis savižudybių skaičius ar didesnis pilietinis aktyvumas, o ne tik išleisti pinigai ir
dalyvių skaičius. Viena renginio dalyvių taikliai pastebėjo – „gyvenimas niekada neklaus, ko
kažkada mokeisi, o klaus – ką moki“.
Visi renginio dalyviai įsiminė įvertį „5.7%“ – 25-64 m. amžiaus lietuvių, dalyvaujančių mokymosi visą
gyvenimą veiklose, dalį. Pagal šį rodiklį ES esame 20-oje vietoje. Apie 60% Lietuvos suaugusiųjų
nenori mokytis. Pastebimas itin ryškus atotrūkis tarp mokymosi visą gyvenimą paslaugų (pasiūlos) ir
šalies piliečių dalyvavimo mokymesi (paklausos). Todėl daug dėmesio renginio metu skirta
klausimams kaip suderinti mokymosi visą gyvenimą pasiūlą su paklausa ir taip kurti mokymosi
tradiciją Lietuvoje? Kaip užkurkti mokymosi visą gyvenimą variklį? Dalyviai daugiausiai dėmesio
skyrė suaugusiųjų švietimo svarbai akcentuoti. Tradicija mokytis visą gyvenimą, pasak kai kurių
dalyvių, nesikuria taip greitai, nes, kaip rodo tyrimai, visuomenės elgseną gali pasikeisti tik per kelis
dešimtmečius. Buvo aptartas mokymosi visą gyvenimą ratas: apie šešerius ar septynerius metus mes
mokomės priešmokykliniame ugdyme, 16-17 metų - formaliajame mokyme, apie 40 metų –
dirbdami ir apie 20 metų – pasitraukę iš darbo rinkos. Dalyviai kėlė klausimą jei apie 60 metų
mokomės suaugę, tai kodėl švietimo politikoje tam nėra skiriamas adekvatus dėmesys? Diskusijos
šiuo klausimu linksniavo tris kertinius elementus:
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mokymosi kokybę, pavyzdžiui, mokymosi pritaikymą prie XXI a. ir besimokančiųjų poreikių,
pedagogų vaidmens kaitą, pasiekimų pripažinimo svarbą;
mokymosi prieinamumą, tiek finansine (kainos), tiek nefinansine prasme kaip antai
mokymosi galimybes regionuose, mokymosi poreikių nustatymą ir bazinių įgūdžių
(pavyzdžiui, įprastas ir skaitmeninis raštingumas) plėtrą; ir
bendradarbiavimą tarp mokymosi paslaugų teikėjų ir dalyvių apimant mokinius, darbdavius,
nevyriausybines organizacijas ir kultūros įstaigas.

Dauguma renginio dalyvių pritarė nuomonei, kad aukščiau išskirti mokymosi etapai reikalauja
skirtingų priemonių, padėsiančių kurti mokymosi visą gyvenimą tradiciją šalyje, pavyzdžiui:
 vėlesniuose etapuose siekiame kompensuoti ankstesnių etapų mokymosi spragas. Todėl itin
svarbu ugdyti įprotį ir nuostatą mokytis nuo ankstyvo amžiaus (priešmokyklinio ugdymo). Vis
dar gaji nuomonė, kad „mokomės, kad greičiau nebesimokyti“. Todėl formaliajame
mokyme itin svarbu sustiprinti (o ne panaikinti) norą mokytis visų pirmą parodant mokymosi
naudą ir jo pritaikymo galimybes bei ugdant talentus. Viena svarbiausių priemonių šioje
srityje – radikaliai pertvarkyti pedagogų rengimą;
 darbuotojų grupė ko gero yra labiausiai nevienalytė mokymosi visą gyvenimą tradiciją
kuriančių priemonių prasme. Akcentuota mentorystės plėtra versle, adekvatus dėmesys
mokymosi poreikių nustatymui, neprofesiniam švietimui (kuris gali būti kaip raktas į aktyvesnį
suaugusiųjų dalyvavimą profesiniame švietime) bei žmonių sąmoningumo mokytis ugdymui
(pavyzdžiui, per suaugusiųjų švietimo laidas);
 bibliotekos gali tapti nuo didesnių miestų nutolusių regionų gyventojų mokymosi visą
gyvenimą centrais, teikiančiais ne tik mokymus (pavyzdžiui, IT kompetencijų srityje), bet ir
konsultuojančiais bei orientuojančiais gyventojus ko, kur ir kaip mokytis;
 vyresnio amžiaus gyventojų mokymąsi turėtų paskatinti Trečiojo amžiaus universitetų (TAU)
plėtra. Šios įstaigos gali ne tik kurti naudą vyresnio amžiaus asmenims (savirealizacija ir
bendravimas su bendraminčiais) ar visuomenei (įrodyta, kad aktyvi TAU veikla ženkliai
prisideda prie geresnės vyresnių žmonių sveikatos). TAU gali kurti naudą verslui grąžinant (ar
išlaikant) vyresnio amžiaus žmones į darbo rinką ar didinant jų verslumą – pavyzdžiui, suteikti
IT gebėjimai gali padėti išlaikyti esamą darbo vietą, o persikvalifikavimas – tapti gidais ar
mokytojais, mokančiais mažamečius skaityti. TAU galėtų padėti užtikrinti, kad kartos mokytųsi
viena iš kitų.
Kokia yra nykstančių švietimo ribų įtaka mokymosi visą gyvenimą procesams? Nuolat
tobulėjančios technologijos ir besikeičianti kultūra bei pasaulėžiūra naikina susiformavusias
skiriamąsias linijas švietime. Plėtojasi atvirieji švietimo ištekliai, grįsti naujomis technologijomis kaip
antai masiniais atviraisiais internetiniais kursais, virtualiomis mokymosi aplinkomis, virtualiais mokymosi
asistentais ar mokymosi pažangos stebėsenos e-technologijomis. Šių procesų dėka nyksta ribos tarp,
pavyzdžiui, skirtingų švietimo sistemų (nyksta švietimo skirtumai tarp valstybių), mokymosi formų (vis
daugiau mokomasi neformaliai virtualiose platformose), mokymosi vietos (masiniuose
internetiniuose kursuose mokosi žmonės iš skirtingų pasaulio vietų) ar besimokančiųjų (pakopas
pagal amžių keičia pakopos pagal mokymosi pažangos lygį).
Diskutuota, kaip mokymosi visą gyvenimą procese efektyviai panaudoti naujausias technologijas?
Sutarta, kad siekiant užtikrinti mokymosi kokybę ir prieinamumą itin svarbu kokybiškai informuoti
besimokančiuosius dėl to, kokius virtualius mokymus pasirinkti ir/ ar kaip mokytis. Siekiant aktyvesnio ir
platesnio besimokančiųjų bei mokymosi paslaugų teikėjų bendradarbiavimo taikant naujausias
technologijas mokymesi, itin svarbu tinkamai pasinaudoti teikiama parama. Dalyviai sutarė, kad kur
kas daugiau dėmesio turėtų būti skiriama ne pavieniams, tęstinumo stokojantiems projektams, o
sistemingoms, integruotoms ir nuoseklioms priemonėms. Tokios priemonės turėtų didžiausią dėmesį
skirti strateginėms partnerystėms, grįstoms aiškia ir ilgalaike vizija, kaip bus plėtojama mokymosi visą
gyvenimą sistema. Į šias strategines partnerystes turėtų būti įtraukiami nauji veikėjai, o ne tik aukštojo
mokslo atstovai. Pavyzdžiui, bendradarbiaujant su kitais mokymosi paslaugų teikėjais, trečiojo
amžiaus universitetai galėtų pasinaudoti atviraisiais švietimo ištekliais. Tai, tikėtina, padėtų spręsti
tokias šių įstaigų problemas kaip dėstytojų trūkumas (šiuos pakeistų virtualūs dėstytojai) ar patalpų
stoka (bibliotekos galėtų tapti virtualaus mokymosi centrais).
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Renginyje buvo išsakyta nuomonė, kad „žingeidumas būdingas ne visiems ir nereikia to norėti“.
Visgi, siekiant, kad mokymosi visą gyvenimą tradicija būtų sukurta ir liktų gaji ilguoju laikotarpiu,
būtina siekti, kad kiekvienas asmuo išliktų žingeidus nuo lopšio iki kapo. Kad tai įgyvendinti dar reikia
atsakyti daug klausimų, keltų šiame renginyje, pavyzdžiui:
 Kaip paskatinti visuomenės sąmoningumą mokytis ir suvokti mokymosi visą gyvenimą
naudą?
 Kaip tinkamiausiai nustatyti mokymosi poreikius siekiant, kad kuo daugiau žmonių atrastų
savo talentus? Kaip galėtų tam padėti naujosios technologijos?
 Kaip užtikrinti aukštą mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę? Kaip padidinti paslaugų
atitikimą žmonių poreikiams?
 Kokius bendradarbiavimo modelius tarp mokymosi paslaugų teikėjų reikėtų skatinti? Kaip
kurti bendradarbiavimo tinklus tarp formalaus ir neformalaus švietimo teikėjų?
 Kaip skatinti neformaliai įgytų kompetencijų pripažinimą?
 Kokia turėtų būti tvari mokymosi visą gyvenimą sistema?
 Kokios yra mokymosi visą gyvenimą perspektyvos skirtingose ES valstybėse? Kaip skatinti
bendradarbiavimą ir tinklaveiką tarp skirtingų valstybių, siekiant mokymosi visą gyvenimą
sinergijos?
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