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Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

 Kiekybinio tyrimo dalyviai: 

– 288 rajone gyvenantys suaugusieji 

– lyties aspektas: 93 proc. moterys ir 71 proc. vyrai; 

– amžiaus aspektas:  

 

 

– išsilavinimo aspektas:  
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Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Dalyvavimas suaugusiųjų švietimo veiklose (1.1.) 

(išsilavinimo aspektas) 



Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Dalyvavimo suaugusiųjų švietimo veiklose trukdžiai (1.2.) 



Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Suaugusiųjų švietimo turinys (1.3.) 

(1) Komunikavimo kompetencijos ugdymas(is) 

(2) Kultūrinis sąmoningumo kompetencijos ugdymas(is) 

(3) Skaitmeninio raštingumo kompetencijos ugdymas(is) 

(4) Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas(is) 

(5) Socialinės ir pilietinės kompetencijos ugdymas(is) 

(6) Verslumo kompetencijos ugdymas(is) 

 

 



Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Suaugusiųjų švietimo formos, metodai (1.4.) 

Dabartinė situacija Projekcija ateičiai 



Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   
Suaugusiųjų švietimo rajone organizavimo aspektai (1.5.) 

Projekcija ateičiai dėl: 

švietimo renginių laiko 

- (1) vakarais;  

- (2) laikas nesvarbu;  

- (3) savaitgaliais;  

- (4) atostogų metu.  

švietimo renginių trukmės 

- (1) 6 akademinės valandos;  

- (2) 18 akademinių valandų; 

- (3) 40 akademinių valandų;  

- (4) trukmė.  

asmeninės finansinės investicijos galimybės 

- galima, jeigu mokymasis užtikrintų nuolatinį darbą (48 proc. dirbančiųjų ir 21 proc. bedarbių);  

- negalima, nes nepakaktų turimų lėšų (35 proc. dirbančiųjų ir 70 proc. bedarbių).  

 



Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Informacijos šaltiniai apie suaugusiųjų švietimo veiklas (1.6.) 

Dabartinė situacija Projekcija ateičiai 
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Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Informacijos šaltiniai apie suaugusiųjų švietimo veiklas (1.6.1.) 

(amžiaus aspektas) 

Dabartinė situacija Projekcija ateičiai 

6%

2%
1%

3%
5%

15%

4% 4%
5%

8%

15%

9%

3%

8%

15%

9% 10%

5% 4%

19%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

Interneto 
portalų

Iš žiniasklaidos Iš reklaminių 
plakatų

Iš įstaigų 
platinamų 
skrajučių, 

lankstinukų

Iš pažįstamų, 
kurie 

lanko/lankė 

mokymus

iki 30 m. 31-44 m. 45-60 m. Daugiau nei 60 m. 

4%
2% 1%

4% 3%

1%

11%

4% 3%

7% 6%

1%

17%

11%

4%

11%
10%

13% 13%

5%

9%
11%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

Interneto 
portalų

Iš 
žiniasklaidos

Iš reklaminių 
plakatų

Iš įstaigų 
platinamų 
skrajučių, 

lankstinukų

Iš pažįstamų, 
kurie 

lanko/lankė 

mokymus

Kita

iki 30 m. 31-44 m. 45-60 m. Daugiau nei 60 m. 



Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Informacijos apie suaugusiųjų švietimo veiklas prieinamumas (1.7.) 

59%

22%

12%

5%
2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Taip,žinau, kur 
rasti tokios 

informacijos

Taip, bet 
informacijos 
pateikimas 

galėtų būti 
efektyvesnis

Niekada 
nesidomėjau 

panašia 

informacija

Ne, tokios 
informacijos 

yra gana sunku 

rasti

Ne, tokios 
informacijos 
neįmanoma 

rasti

56%

27%

6% 8%
3%

34%
30%

9%

18%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Taip,žinau, kur 
rasti tokios 

informacijos

Taip, bet 
informacijos 
pateikimas 

galėtų būti 
efektyvesnis

Niekada 
nesidomėjau 

panašia 

informacija

Ne, tokios 
informacijos 

yra gana sunku 

rasti

Ne, tokios 
informacijos 
neįmanoma 

rasti

Moteris Vyras



Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Informacijos apie suaugusiųjų švietimo veiklas prieinamumas (1.7.1.) 



Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Suaugusiųjų įsitraukimas į mokymo(si) procesą (1.8.) 



Suaugusieji apie suaugusiųjų švietimą 

rajone (1)   

Suaugusiųjų švietimo veiklos tenkinant gyventojų poreikius (1.9.) 



Rajono savivaldybės specialistai apie 

suaugusiųjų švietimą rajone (2) 

Suaugusiųjų švietimo reikšmė rajone (2.1.) 

Kategorijos Įrodantys teiginiai (kalba netaisyta) 

Kvalifikacijos ir 

įgūdžių tobulinimas 

[Dirbantiems yra sudarytos sąlygos kvalifikacijai kelti, įgyti naujų teorinių žinių 

ir praktinių gebėjimų] (S1), [Suaugusiųjų švietimas padeda suaugusiesiems 

tobulinti savo kvalifikaciją ir įgyti naujų gebėjimų.] 

Savišvietos poreikių 

tenkinimas 

[Jau nebedirbantiems tenkinti savo savišvietos poreikius...] (S1), [Kadangi šiuo 

metu visuomenė ir įvairios gyvenimo sąlygos sparčiai kinta, tai ir rajono 

gyventojams, norint prisitaikyti prie pokyčių, reikia šviestis.] (S4) 

Mokymasis visą 

gyvenimą 

[Visiems sudaromos sąlygos mokytis visą gyvenimą.] (S1), [Suaugusiesiems 

sudaromos sąlygos mokytis visą gyvenimą.] (S2) 

Laisvalaikio 

praleidimas 

[Svarbu, kad suaugusiesiems sudaromos sąlygos ne tik tobulinti savo 

kvalifikaciją, bet ir gerai praleisti laisvalaikį.] (S2), [...prasmingai leidžia 

laisvalaikį.] (S5). 

Pasiekimai (iš administracijos perspektyvos) : 

-Suaugusiųjų švietimo veiklų įvairovė 

-PRŠC deleguota-prisiimta atsakomybė  

•už suaugusiųjų švietimo veiklų koordinavimą 

•suaugusiųjų švietimo veiklų poreikių analizę ir apskaitą 



Rajono savivaldybės specialistai apie 

suaugusiųjų švietimą rajone (2) 

Reikšmingos rajono iniciatyvos  (2.2.) 

 Kategorija Įrodantys teiginiai (kalba netaisyta) 

Trečiojo amžiaus 

universiteto įsteigimas 

(TAU) 

[Trečiojo amžiaus universiteto įkūrimas ir jo veiklos] (S1), [Trečiojo amžiaus 

universitetas...] (S2), [Trečio amžiaus universiteto įsteigimas] (S3). 

Poreikius atliepiančios 

suaugusiųjų švietimo 

veiklos 

[Tenkinami švietimo poreikiai, lavinamos kūrybinės galios ir gebėjimai] (S2), 

[Įvairių kompetencijų augimas: saviugdos, savo sveikatos gerinimo, įvairūs 

socialiniai įgūdžiai, užsienio kalbų tobulinimas] (S4). 

Projektinė veikla [Įvairių projektų ir renginių organizavimas] (S1), [Sudaromos galimybės dalyvauti 

projektinėje veikloje...] (S5). 

Informacijos 

viešinimas 

[Šios srities informacijos viešinimas] (S2). 

Pasiekimai (iš administracijos perspektyvos) : 

- TAU veikla 



Rajono savivaldybės specialistai apie 

suaugusiųjų švietimą rajone (2) 

Suaugusiųjų švietimo rajone trukdžiai (2.3.) 

 Kategorijos Įrodantys teiginiai (kalba netaisyta) 

Lėšų trūkumas 
[Aišku, lėšų trūkumas] (S1), [Pagrindinė problema, tai lėšų trūkumas, dėl kurių 

kyla ir kitos problemos...] (S3), [Finansavimo problemos] (S4). 

Susisiekimo 

sunkumai 

[Esame rajono savivaldybė, tai problema yra transportas] (S1), [...transporto 

problemos, nes daugumai gyventojų dalyvauti švietimo veiklose trukdo 

susisiekimas] (S3). 

Motyvacijos stoka 
[Sunkiau sekasi motyvuoti suaugusiuosius dalyvauti švietimo] (S2), [...nėra 

motyvacijos mokytis...] (S5). 

Siūlymai veiklos tobulinimui (iš 

administracijos perspektyvos):  

- finansavimo didinimas 

- naujos pareigybės įsteigimas 

- informacijos sklaidos efektyvinimas 

Esminiai trukdžiai (iš administracijos 

perspektyvos): 

- nepakankamas finasavimas 

- mokymosi motyvacijos stoka 

Siekiai (iš gyventojo perspektyvos): 

- veiklos arti gyvenamosios vietos 



Komunikavimo 
(užsienio kalba) 
kompetencijos 
ugdymas(is) 

Vyrų įtraukimas į 
švietimo veiklas 

Informacijos apie 
švietimo veiklas 

viešinimas 
skrajutėmis, 
lankstinukais 

Švietimo formų ir 
metodų 

įvairinimas 
(veiklos užsienio 

šalyse, 
konsultacijos ir 

kt.) + Edukacinės 
išvykos 

Švietimo veiklos 
organizuojamos 

vakarais 

Švietimo veiklų 
trukmė – 6   

akademinės 
valandos 

Asmenų, pagrindinio ar 
nebaigto vidurinio 
išsilavinimo, įtraukimas į 
švietimo veiklas 

Veiklų 
organizavimas 
darbo vietoje 

Nuolatiniai 
suaugusiųjų 

poreikių veikloms 
tyrimai 

Suaugusiųjų 
įtraukimas į turinio 

modeliavimą 



Geriausia ir svarbiausia kiekvieno žmogaus 

išsilavinimo dalis yra ta, kurią jis suteikia 

pats sau. 

 

(Edvardas Gibonas) 


