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Prioriteto iššūkis
XXI amžius yra labai
sparčios technologijų,
klimato, ekonomikos ir
vertybių kaitos amžius. Tai
gilina atotrūkį tarp
visuomenių, kurios
inicijuoja pokyčius bei jų
d÷ka klesti, ir gyventojų,
kurie atsiduria pokyčių
parašt÷se ir vis gilesn÷je
atskirtyje.

atsakas (1)
Sudaryti sąlygas
kiekvienam gyventojui
realizuoti savo galimybes
ir geb÷jimus, kas leistų
ne tik prisitaikyti prie vis
sparčiau besikeičiančių
sąlygų, bet ir patiems
tapti pozityvios kaitos
iniciatoriais aktyviai
veikiant nuolatinio
mokymosi, žinių
kūrimo, kūrybiškumo
ir verslumo d÷ka.

Prioriteto iššūkis
Lietuvai sunkiai sekasi
realizuoti demokratinio
veikimo privalumus: ryšk÷ja
demokratinio raštingumo bei
pozityvaus ir valstybę
kuriančio veiklumo trūkumai.
Emigracija, kultūrin÷s ir
ekonomin÷s globalizacijos
procesas neleidžia atsikurti
bendruomeniškumui,
niveliuoja tradicinių identitetų
skirtumus, silpnina istorinę
atmintį ir drauge sukuria
dirbtines perskyras tarp
emigravusių ir pasilikusiųjų
T÷vyn÷je gyventojų.

atsakas (2)
Atpažinti ir realizuoti
skirtingas socialinių, tautinių
grupių, išvykusiųjų bei
Lietuvoje gyvenančiųjų
patirtis vienijančius Lietuvos
piliečių ir lietuvių kilm÷s
užsienio gyventojų bendros
tapatyb÷s pavidalus
stiprinant Lietuvos
tapatybę, pilietiškumą,
lyderystę,
bendradarbiavimą ir
atsakomybę už save,
valstybę, gamtinę ir
kultūrinę aplinką.

Tikslai
1. Skatinti mokytis visą
gyvenimą
Skatinti kiekvieną
gyventoją realizuoti
savo galimybes
mokantis, kuriant,
tiriant, tikslinga
veikla prisiimant
atsakomybę už
save, valstybę ir
aplinką

2. Stiprinti tapatybę,
pilietiškumą, atsakomybę
ir bendradarbiavimą
3. Skatinti kūrybiškumą,
verslumą ir lyderystę
4. Skatinti žinių kūrimą,
sklaidą ir panaudojimą
5. Skatinti sveikatos ir
gamtin÷s aplinkos
tausojimą

1 tikslas: skatinti mokytis visą
gyvenimą
Spręstinos problemos:
1.
Nepakankama švietimo kokyb÷ ir prieinamumas:






2.

Žemas suaugusiųjų mokymosi lygis:







3.

Per l÷tai diegiama nauja švietimo paradigma, akcentuojanti mokymąsi (ne
tik mokymą) ir kompetencijų / geb÷jimų (ne tik žinių) įgijimą;
Netolygios galimyb÷s dalyvauti neformaliajame švietime, kurio potencialas
ugdytis ir mokytis lieka neišnaudotas;
Poreikis stiprinti švietimo vadybą ir valdymą.
Būtinyb÷ ugdyti bendruosius mokymosi visą gyvenimą geb÷jimus visose
švietimo grandyse;
Poreikis peržiūr÷ti suaugusiųjų mokymosi finansavimo instrumentus;
Būtinyb÷ kurti paskatas ir sudaryti sąlygas mokytis tiems, kurie niekada
anksčiau nesimok÷;
Nepakankama suaugusiųjų mokymosi paslaugų kokyb÷.

Asimetrija tarp gyventojų įgyjamų kompetencijų ir darbo
rinkos paklausos.

1 tikslo išskleidimas
1.1. Gerinti švietimo
kokybę
1.2.Didinti švietimo
prieinamumą ir
paslaugų įvairovę
1. Skatinti mokytis
visą gyvenimą

1.3. Sukurti sąlygas
ir paskatas
suaugusiųjų
mokymuisi
1.4. Užtikrinti
veiksmingą pagalbą
vertinant savo
galimybes ir norus,
renkantis ir valdant
karjerą (mokymosi ir
profesinį kelią) bei
tobulinantis

2 tikslas: stiprinti tapatybę,
pilietiškumą, atsakomybę ir
bendradarbiavimą
Spręstinos problemos:






silpnai išreikšta Lietuvos gyventojų ir užsienyje
gyvenančių lietuvių kultūrin÷ ir politin÷ tapatyb÷,
trūksta tapatyb÷s ir pilietiškumo raiškos formų ir būdų;
istorin÷ atmintis ir kultūrinis paveldas didelei
gyventojų daliai praranda aktualumą, n÷ra
susiejami su reikšmingų šių dienų problemų
sprendimu;
viešoji erdv÷ yra pernelyg nekritiškai negatyvi.

2 tikslo išskleidimas

2. Stiprinti
tapatybę,
pilietiškumą,
atsakomybę ir
bendradarbiavimą

2.1. Stiprinti ir vystyti
Lietuvos piliečių ir
lietuvių kilm÷s
užsienio gyventojų
nacionalinę tapatybę
globalizacijos
kontekste
2.2. Išsaugoti ir
aktualizuoti kultūros
paveldą ir ugdyti
sąmoningumą

2.3. Skatinti
pilietiškumą per
teisinį ir ekonominį
sąmoningumą bei
demokratinį
aktyvumą

3 tikslas: skatinti kūrybiškumą,
verslumą ir lyderystę
Spręstinos problemos:


didel÷ visuomen÷s dalis (56 proc. Lietuvoje, kai ES
vidurkis yra tik 38 proc.) nedalyvauja kūrybin÷je ir
menin÷je veikloje;



vyrauja nepalankus klimatas kūrybingumui;



žemas inovacijų lygis;



jaunimas n÷ra linkęs imtis lyderyst÷s steigiant verslą
(37 proc. gyventojų rinktųsi samdomą darbą valstybiniame
sektoriuje, ir tik 23 proc. nor÷tų įkurti savo verslą).

3 tikslo išskleidimas
3.1. Skatinti
kūrybiškumą

3. Skatinti
kūrybiškumą,
verslumą ir
lyderystę

3.2. Skatinti
dalyvavimą
kultūrin÷je veikloje

3.3. Stiprinti
lyderystę, vaikų ir
jaunimo verslumą ir
pasirengimą darbo
rinkai

4 tikslas: skatinti žinių kūrimą,
sklaidą ir panaudojimą
Spręstinos problemos:

žemas vaikų ir jaunimo dalyvavimas ir susidom÷jimas MTEP, žemas
gamtos ir technologijų mokslų populiarumas tarp stojančiųjų į
aukštąsias mokyklas;

Nepakankamai kokybiškos magistrantūros ir doktorantūros studijos,
tyr÷jų ir mokslininkų karjera išlieka nepakankamai patraukli
gabiausiems aukštųjų mokyklų absolventams;

Nepakankama MTEP infrastruktūra ir intelektinis potencialas
aukščiausio lygio mokslinių tyrimų, kuriant naujas žinias, vykdymui;

Žemas tarptautinis, tarpsektorinis ir tarpinstitucinis
bendradarbiavimas MTEP srityje;

Maža Lietuvos mokslininkų ir tyr÷jų publikacijų dalis patenka tarp
dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų, Lietuvos mokslininkai
menkai dalyvauja tarptautin÷se mokslinių tyrimų programose;

Nepakankamas naujų žinių kūrimas ir naudojimas siekiant
spręsti Lietuvos visuomenei bei žmogui kylančias problemas.

4 tikslo išskleidimas
4.1. Skatinti
ankstyvą vaikų ir
jaunimo
įsitraukimą į MTEP
veiklas

4. Skatinti žinių
kūrimą, sklaidą ir
panaudojimą

4.2. Stiprinti MTEP
infrastruktūrą ir
žmogiškąjį
kapitalą
4.3. Skatinti
bendradarbiavimą
vystant MTEP
4.4. Skatinti
vykdyti
aukščiausio lygio
mokslinius
tyrimus
4.5. Skatinti
tyrimų metu įgytų
žinių nekomercinį
panaudojimą

5 tikslas: skatinti sveikatos ir
gamtin÷s aplinkos tausojimą
Spręstinos problemos:




nepakankamas d÷mesys sveiko gyvenimo būdo
propagavimui, prasta gyventojų sveikatos būkl÷ ir savijauta
(2010 m. tik 7 proc. Lietuvos gyventojų nurod÷ esantys labai
geros sveikatos);
nepakankamas gamtos išteklių tausojimas.

5 tikslo išskleidimas

5. Skatinti sveikatos
ir gamtin÷s aplinkos
tausojimą

5.1. Ugdyti sveikos
gyvensenos
savimonę

5.2. Ugdyti
ekologinę savimonę

Pagrindin÷s naujov÷s
Naujas požiūris į tikslus ir priemones:






įvairios priemon÷s bendram tikslui, kad per ugdymąsi stipr÷tų
savarankiškas ir atsakingas žmogus;
išplečiama pati ugdymo ir švietimo samprata, numatoma
atsiverti dalyvių, turinio, paslaugų įvairovei, siekiant, kad jos
pasiektų plačiausią žmonių ratą;
ypatingas kultūros vaidmuo.

Baziniai rodikliai







26-64 metų gyventojų, per 4 pastarąsias savaites dalyvavusių
švietimo ir profesinio mokymo veikloje, dalis (mokymosi visą
gyvenimą lygis);
Visuomen÷s dalis, kuri labai didžiuojasi savo šalimi;
Visuomen÷s narių, kurie linkę dalyvauti vykdant kultūrinę meninę
veiklą, dalis (Europos vertybių tyrimas);
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tyr÷jų publikacijų dalis (proc.)
tarp 10 proc. pasaulyje dažniausiai cituojamų mokslo publikacijų
(Science Metrix/ Scopus);



Vidutin÷ sveiko gyvenimo trukm÷ (vyrai/moterys);



Darnios visuomen÷s indeksas (Sustainable Society Foundation).

D÷koju už d÷mesį!

