
Suaugusiųjų švietimo 
būklė: kokybinio tyrimo ir 
fasilitavimo paslaugos

Telšių r. sav. fokus grupė, 2023-01-13
Nacionalinis suaugusiųjų švietimo darbo plano 
koordinatorius: Lietuva
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Tyrimo tikslai

1. ištirti suaugusiųjų švietimo situaciją 6-ose 
savivaldybėse siekiant padidinti suaugusių 
asmenų dalyvavimą suaugusiųjų švietime

2. gilinti tyrimo dalyvių kompetencijas ir 
gebėjimus, skatinti tinklaveiką, gerųjų 
praktikų apsikeitimą

3. parengti rekomendacijas pagrindiniams 
iššūkiams spręsti



Fokus grupės tikslai

§ Aptarti suaugusiųjų švietimo tikslus
Jūsų savivaldybėje

§ Validuoti apklausos metu 
identifikuotus iššūkius Jūsų 
savivaldybėje

§ Detalizuoti, aptarti pagrindinius 
iššūkius

§ Surinkti pirmines idėjas dėl 
sprendimo būdų
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Tikslai

Iššūkiai

Priemonės



Sąvokos

§ Suaugusiųjų švietimas - tai gyventojų nuo 18 m.
dalyvavimas mokymosi visą gyvenimą veiklose, siekiant
visuose gyvenimo etapuose didinti žinias, stiprinti
kompetencijas ir įgūdžius, prisidedančius prie asmeninio ir
profesinio tobulėjimo. Terminas apima visas tikslingas
mokymosi veiklas, įgyvendinamas formaliu, neformaliu ar
savišvietos būdu.

§ Žemos kvalifikacijos gyventojai – asmenys, įgiję ne
aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą (t.y. dabartinė 12
progimnazijos / 4 gimnazijos klasė).

§ Mažas pajamas gaunantys gyventojai – asmenys, kurių
mėnesinės pajamos neviršija vidutinio mėnesinio darbo
užmokesčio, atskaičius mokesčius (1116,2 Eur).
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§ Jauna šeima, vieni 
vaikus auginantys 
(globojantys)

§ Nedarni, soc. rizikos 
šeima

§ Socialinės rizikos 
asmenys (elgesio, soc. 
problemos)

§ Ilgalaikiai bedarbiai
§ Vyresnio amžiaus 

žmonės
§ ...



Fokus grupės eiga
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Laikas Veikla Atsakingas

09:30 – 09:45 Įvadas, dalyvių susipažinimas B. Leiputė

09:45 – 10:10 Tikslų pristatymas
Bendra diskusija B. Leiputė, dalyviai

10:10 – 10:30 Iššūkių pristatymas (5 sėkmės veiksniai)
Bendra diskusija B. Leiputė, dalyviai

10:30 – 10:40 Pertrauka

10:40 – 11:40 Darbas grupėse 
Iššūkių aptarimas

B. Leiputė (pristato užduotį), 
moderuoja B. Leiputė, 
G.Gedvilienė

11:40 – 11:55 Apibendrinimas, darbo grupėse rezultatų 
aptarimas

B. Leiputė, G.Gedvilienė, 
dalyviai

11:55 – 12:00 Tolimesni žingsniai, klausimai B. Leiputė



Dalyvių prisistatymas
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Suaugusiųjų švietimo 
tikslai Telšių r. sav. 
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Fokus grupės eiga
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Laikas Veikla Atsakingas

09:30 – 09:45 Įvadas, dalyvių susipažinimas B. Leiputė

09:45 – 10:10 Tikslų pristatymas
Bendra diskusija B. Leiputė, dalyviai

10:10 – 10:30 Iššūkių pristatymas (5 sėkmės veiksniai)
Bendra diskusija B. Leiputė, dalyviai

10:30 – 10:40 Pertrauka

10:40 – 11:40 Darbas grupėse 
Iššūkių aptarimas

B. Leiputė (pristato užduotį), 
moderuoja B. Leiputė, 
G.Gedvilienė

11:40 – 11:55 Apibendrinimas, darbo grupėse rezultatų 
aptarimas

B. Leiputė, G.Gedvilienė, 
dalyviai

11:55 – 12:00 Tolimesni žingsniai, klausimai B. Leiputė



Suaugusiųjų švietimo tikslai
2020-2022 m. NSŠ ir TM veiksmų planas:

Tikslas: „užtikrinti nuolatinį neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 
tęstinio mokymosi (toliau – NSŠ)  paslaugų prieinamumą Savivaldybės 
visuomenei“.

Uždaviniai:
1. sudaryti sąlygas rajono gyventojams tobulinti bendrąsias kompetencijas;
2. stiprinti rajono gyventojų sveikos gyvensenos gebėjimus;
3. plėtoti suaugusiųjų aplinkosauginį švietimą ir skatinti bendruomenės 
iniciatyvas;
4. tobulinti suaugusiųjų švietėjų praktikų andragogines kompetencijas;
5. stiprinti NSŠ paslaugas teikiančių institucijų partnerystę ir bendradarbiavimą;
6. vykdyti NSŠ paslaugų teikimo monitoringą;
7. plėtoti NSŠ programų projektų finansinės paramos mechanizmą Savivaldybėje.
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Šaltinis: literatūros apžvalga



Suaugusiųjų švietimo tikslai
§Kokybiškų paslaugų prieinamumo plėtojimas

§ Kokybiškai – nuoseklumas, sistemingumas, o ne fragmentiškai 
vykdomos pavienės veiklos, mokymosi tradicija

§ Prieinamumas – kaimiškos vietovės, bendruomenės, sukurtų 
bazių (mokymosi vietų) įveiklinimas

§Andragogų, švietėjų kvalifikacijos stiprinimas (fokusas –
kompiuterinis raštingumas)

§ Tikslinė grupė: moterys, auginančios vaikus ir neturinčios 
socialinių įgūdžių

@
vi
si
on

ar
y.
an
al
yt
ic
s

Šaltinis: literatūros apžvalga, interviu



Diskusija: tikslai 2030
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Suaugusiųjų švietimo tikslai
Kokio tikslo turėtų siekti SŠ politika Telšių r. sav.?  

§ Profesinis ir asmeninis tobulėjimas; N=7
§ Profesinis: tobulinti ir įgyti naujų komp.; darbo rinkos poreikis rajone; kvalifikacijos 

kėlimas, naujos įgijimas;
§ Asmeninis: bendrosios kompetencijos; žinios; įgūdžiai; viso gyvenimo metu;
§ Įgyti kompetencijas, kurios būtų pripažintos.

§ Prieinamumas, integracija; N=7
§ Didinti informacijos sklaidą kiekvienam;
§ Gerinti gyvenimo kokybę;
§ Integracija į šiuolaikinę visuomenę; aktyvus pilietiškumas
§ Prieinamumas prie veiklų; pasiūlos plėtra; SŠ programos, orientuotos į skirtingas 

profesijas, amžių;
§ Kita

§ Sisteminga poreikio analizė;
§ Didesnis dėmesys NVO;
§ Nemokami mokymai suaugusiems;
§ Padrąsinimas siekti pokyčių gyvenime;
§ Prioritetinių grupių ir finansavimo joms skyrimas.
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Šaltinis: savivaldybių apklausa, N=19



Iššūkiai
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Fokus grupės eiga
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Laikas Veikla Atsakingas

09:30 – 09:45 Įvadas, dalyvių susipažinimas B. Leiputė

09:45 – 10:10 Tikslų pristatymas
Bendra diskusija B. Leiputė, dalyviai

10:10 – 10:30 Iššūkių pristatymas (5 sėkmės veiksniai)
Bendra diskusija B. Leiputė, dalyviai

10:30 – 10:40 Pertrauka

10:40 – 11:40 Darbas grupėse 
Iššūkių aptarimas

B. Leiputė (pristato užduotį), 
moderuoja B. Leiputė, 
G.Gedvilienė

11:40 – 11:55 Apibendrinimas, darbo grupėse rezultatų 
aptarimas

B. Leiputė, G.Gedvilienė, 
dalyviai

11:55 – 12:00 Tolimesni žingsniai, klausimai B. Leiputė



Suaugusiųjų švietimo iššūkiai

§ Žemos kvalifikacijos, mažų pajamų gyventojų motyvacija
§ Moterys, auginančios vaikus, neturinčios soc. įgūdžių
§ Kaimiškos vietovės
§ Pasyvus dalyvavimas net ir gaunant finansavimą, “bijo suolo“
§ Veiklos kaip siuvimas, kirpimas, maisto gaminimas ekspertų nevertinamos rimtai
§ Reikalinga toliau gilinti andragogų kompetencijas pritraukti šiuos gyventojus

§ Finansiniai iššūkiai (NVO finansavimas, trūksta nemokamų patalpų mokymams, 
patalpų TAU, sklaidai ir informacinei sistemai – kalendoriui)

§ Paslaugų pasiūla ir paklausa. Besimokančių dažnai nėra tiek, kiek siūloma veiklų, 
didelis gyventojų užimtumas, išsiskaidymas per skirtingas veiklas (mažos grupės)

§ Paslaugų teikėjų profilis. Mažai specifiškumo tarp teikėjų (visi siūlo panašias 
veiklas), išskyrus UŽT, profesinio rengimo centrą (reakcija į darbo rinką)

§ SŠ koordinavimas. Funkcijai trūksta pripažinimo iš nacionalionio lygmens, aiškumo 
atskomybėms ir f-joms savivaldybės lygmeniu

§ Specialistų trūkumas. Trūksta kompetetingų specialistų, įgūdžių, įpročių
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Šaltinis: savivaldybių apklausa, lit. apžvalga, interviu



5 sėkmės veiksniai

1. Suformuoti įprotį 
mokytis

2. Įgyvendinti 
finansines ir 

nefinansines valstybės 
ir darbdavių paskatas 

mokymuisi

3. Suteikti 
besimokantiems ir 

darbdaviams aktualias 
mokymosi paslaugas

4. Užtikrinti aukštą 
suaugusiųjų švietimo 

paslaugų kokybę

5. Koordinuoti 
mokymosi visą 

gyvenimą politiką
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Šaltinis: Savivaldybių apklausa. Pateikiama respondentų, atsakiusių, kad iššūkis „aktualus“  arba „itin aktualus“ dalis. Respondentų N=19

1 sėkmės veiksnys: suformuoti įprotį 
mokytis

2 sėkmės veiksnys: įgyvendinti 
finansines ir nefinansines valstybės ir 
darbdavių paskatas mokymuisi

3 sėkmės veiksnys: suteikti 
besimokantiems ir darbdaviams 
aktualias mokymosi paslaugas

4 sėkmės veiksnys: užtikrinti 
aukštą suaugusiųjų švietimo 
paslaugų kokybę

5 sėkmės veiksnys: koordinuoti MVG 
politiką

suaugusiųjų informavimu apie mokymosi 
visą gyvenimą galimybes ir naudas? 
(100%)

darbdavių iniciatyvomis, skirtomis 
finansiškai remti darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimą ir 
mokymąsi darbo vietoje? (74%)

suaugusiųjų mokymosi poreikių ir 
motyvų identifikavimu? (95%)

kokybės užtikrinimo 
suaugusiųjų švietimo programų 
stebėsenai ir vertinimui Sistema
(47%)

suaugusiųjų švietimo politikos 
koordinavimu savivaldybėje? (58%)

suaugusiųjų konsultavimu dėl mokymosi 
visą gyvenimą ir karjeros galimybių?
(95%)

kitomis finansinėmis savivaldybės 
iniciatyvomis mokymuisi skatinti?
(89%)

darbdavių poreikių darbuotojų 
gebėjimų ugdymui identifikavimu?
(74%)

suaugusiųjų švietėjų gebėjimų 
tobulinimu plėtojant jų pirminį 
ir/ ar tęstinį mokymą? (68%)

suaugusiųjų švietimo politikos 
koordinavimu su užimtumo, sveikatos, 
migracijos ir kitomis savivaldybės 
politikomis? (74%)

tiksliniu informavimu ir konsultavimu 
žemos kvalifikacijos, mažų pajamų 
suaugusiesiems? (89%)

naudojimusi kitomis nacionalinėmis 
finansinėmis paskatomis, 
programomis? Pvz. individualiomis 
mokymosi sąskaitomis, parama 
savivaldybėms (79%)

darbdavių poreikių darbuotojų 
gebėjimų ugdymui prognozavimu?
(79%)

suaugusiųjų švietimo politikos 
savivaldybėje koordinavimu su 
nacionaline suaugusiųjų švietimo 
politika? (58%)

mokymosi kultūros plėtojimu įtraukiant 
socialinius ir kitus partnerius? (89%)

darbdavių skatinimu naudotis 
akredituotomis ir šalies mastu 
pripažįstamomis kvalifikacijomis?
(74%)

mokymosi visą gyvenimą inovatyvių 
paslaugų ir lankstumo skatinimu?
(95%)

suaugusiųjų švietimo politikos 
savivaldybėje koordinavimu su 
užimtumo, sveikatos, migracijos ir 
kitomis nacionalinėmis politikomis?
(63%)

tinkamos mokymosi patirties suteikimu
mokymosi pradžioje? (79%)

ankstesnio neformalaus mokymosi 
ir savišvietos pasiekimų 
pripažinimu? (53%)

galimybėmis besimokantiems 
lanksčiai progresuoti šalies 
kvalifikacijų sistemoje? (84%)

bendrųjų kompetencijų stiprinimu (pvz. 
skaitmeninių gebėjimų, kurie lemia 
prieigą prie mokymo turinio) veiklomis?
(95%)

naudojimusi tarpininkų 
(bendruomenių grupių, bibliotekų, 
nevyriausybinių organizacijų) 
paslaugomis siekiant didinti 
mokymosi visą gyvenimą 
prieinamumą? (79%)



Šaltinis: Savivaldybių apklausa. N=19
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1 sėkmės veiksnys: suformuoti įprotį mokytis

2 sėkmės veiksnys: įgyvendinti finansines ir nefinansines
valstybės ir darbdavių paskatas mokymuisi

3 sėkmės veiksnys: suteikti besimokantiems ir darbdaviams
aktualias mokymosi paslaugas

4 sėkmės veiksnys: užtikrinti aukštą suaugusiųjų švietimo
paslaugų kokybę

5 sėkmės veiksnys: koordinuoti MVG politiką

Suaugusiųjų švietimo politikos etapai, kuriuose kyla daugiausia iššūkių
Formuojant/ planuojant suaugusiųjų švietimo politiką Įgyvendinant suaugusiųjų švietimo politiką

Atliekant suaugusiųjų švietimo stebėseną ir vertinimus



Diskusija: iššūkiai
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Pertrauka (10:30 – 10:40)
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3. Darbas grupėse
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Fokus grupės eiga

@
vi
si
on

ar
y.
an
al
yt
ic
s

Laikas Veikla Atsakingas

09:30 – 09:45 Įvadas, dalyvių susipažinimas B. Leiputė

09:45 – 10:10 Tikslų pristatymas
Bendra diskusija B. Leiputė, dalyviai

10:10 – 10:30 Iššūkių pristatymas (5 sėkmės veiksniai)
Bendra diskusija B. Leiputė, dalyviai

10:30 – 10:40 Pertrauka

10:40 – 11:40 Darbas grupėse 
Iššūkių aptarimas

B. Leiputė (pristato užduotį), 
moderuoja B. Leiputė, 
G.Gedvilienė

11:40 – 11:55 Apibendrinimas, darbo grupėse rezultatų 
aptarimas

B. Leiputė, G.Gedvilienė, 
dalyviai

11:55 – 12:00 Tolimesni žingsniai, klausimai B. Leiputė



Darbas grupėse

§ 2 moderuojamos grupės 
§ Laikas iki 11:40
§Google Jamboard
§Apibendrinimas sugrįžus

Diskusija:
§ Kaip šis iššūkis pasireiškia žemos kval., mažų pajamų 

gyventojams?
§ Kokios šio iššūkio priežastys?
§ Kokių priemonių reikėtų imtis?
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Iššūkiai
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1 grupė (B.Leiputė) 2 grupė 
(G. Gedvilienė)

• 1 sėkmės veiksnys.
suaugusiųjų (tikslinės grupės) 
informavimu ir konsultavimu
apie mokymosi visą gyvenimą 
galimybes ir naudas? 

• 3 sėkmės veiksnys.
suaugusiųjų mokymosi 
poreikių ir motyvų 
identifikavimu?

• 1 sėkmės veiksnys. 
bendrųjų kompetencijų stiprinimu 
(pvz. skaitmeninių gebėjimų, kurie 
lemia prieigą prie mokymo 
turinio) veiklomis? 

• 3 sėkmės veiksnys. 
mokymosi visą gyvenimą 
inovatyvių paslaugų ir lankstumo
skatinimu? 

• Aptariami 4-5 iššūkiai, kuriuos 90 proc. ir daugiau respondentų vertina kaip aktualius arba itin aktualius
• Tikslas – gylis (esminės priežastys), ne plotis (aptariama mažiau iššūkių)



Dalyviai
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1 grupė (B.Leiputė) 2 grupė (G. 
Gedvilienė)

• D. Tūmienė
• V. Urnikienė
• D. Abelkienė
• V. Juknevičienė
• M. Jurgutytė

• J. Bucevičė
• N. Vaičekauskė
• J. Norvaišienė
• J. Venclovienė
• I. Motuzaitė
• S. Virmauskienė



Apibendrinimas
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Tolimesni žingsniai
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2023 m. sausis 2023 m. vasaris 2023 m. kovas

• Fokus grupė 
(iššūkiai)

• Seminaras sausio 
17 d. (Vilnius)

• Fokus grupė 
(priemonės)

• Seminaras vasario 
20 d. (Vilnius)

• Seminaras kovo 9 
d. (Kaunas)

2022 m. gruodis

• Pirminiai, 
antriniai 
šaltiniai

• Žvalgomieji 
interviu

• Apklausa



Ačiū!
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Papildomos skaidrės
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Priemonės
1 sėkmės veiksnys: suformuoti įprotį mokytis:
§ Informavimas, viešinimas; N=10

§ Apie mokymosi galimybes kuo įvairesnėms grupėms; 
§ Suaugusių konsultavimo

§ Koordinavimas, bendradarbiavimas; N=5
§ Bendro, platesnio požiūrio sav. lygmeniu planavimo, finansavimo klausimais;
§ Didesnio politikų įsitraukimo ir skatinimo;
§ Socialinių partnerių įtraukimo;
§ SŠ koordinuojančio centro sukūrimas.

§ Resursai (patalpos, specialistai, įranga); N=3
§ Programos (įvairesnių, tikslinėms grupėms); N=3
§ Kita

§ Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas;
§ Darbdavių noro ugdyti darbuotojus;
§ Jaunesnių suaugusių pritraukimo;
§ Besimokančiųjų įvairiomis formomis statistika;
§ Dalyviai tie patys;
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Šaltinis: Savivaldybių apklausa. Vienas respondentas galėjo pateikti daugiau nei vieną atsakymą, respondentų iš viso 19



Priemonės
2 sėkmės veiksnys: įgyvendinti finansines ir nefinansines valstybės ir darbdavių 
paskatas mokymuisi:
§ Finansavimas; N=6

§ Per mažas savivaldybės finansinis skatinimas;
§ Per mažai, nėra darbdavių lėšų mokymuisi;
§ Naudojimasis nac. finansinėmis paskatomis.

§ Specialistų (komp. vadovų, andragogų, lyderių, veiklių asmenų); N=4
§ Nacionalinio lygmens informacija; N=3

§ Neformalaus ir savišvietos pripažinimas;
§ Nac. finansinės paskatos;
§ Aiškių įstatymų, politikos.

§ Mokymų programos; N=3
§ Bendravimas; savivoka; psichologiniai įgūžiai; istorija;
§ UŽT programos.

§ Informacijos sklaida; informacija tikslinei grupei; N=3
§ Darbdavių įsitraukimo, paskatų; N=3
§ Kita (priemonių netrūksta; mažai įtraukiamos įstaigos, NVO; sistemingumo)
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Šaltinis: Savivaldybių apklausa. Vienas respondentas galėjo pateikti daugiau nei vieną atsakymą, respondentų iš viso 19



Priemonės
3 sėkmės veiksnys: suteikti besimokantiems ir darbdaviams 
aktualias mokymosi paslaugas:
§ Poreikių identifikavimas; N=7

§ Vangus dalyvavimas apklausose;
§ Nėra informacijos apie darbuotojų gebėjimų poreikį; sudėtinga gauti info iš darbdavių;
§ Nuolatinio ir pastovaus poreikių tyrimo; nepakanka lėšų.

§ Specialistų (lektorių, specialistų, vadybininkų); N=4
§ Lankstumo; N=3

§ Nuotolinio mokymosi galimybių;
§ Inovatyvių paslaugų;
§ Lankstaus progresavimo kval. sistmeoje.

§ Darbdavių įsitraukimo, geranoriškumo; N=2
§ Bendradarbiavimo (tarp švietimo ir verslo; nac. lygmeniu); N=2
§ Kita (bendros sistemos edukatoriams; lėšų, įrangos, patalpų; netrūksta 

priemonių)
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Priemonės
4 sėkmės veiksnys: užtikrinti aukštą suaugusiųjų 
švietimo paslaugų kokybę:
§ Specialistai; N=4

§ Daugiau dėmesio ir resursų švietėjų gebėjimų tobulinimui;
§ Gebančių formuoti, įgyvendinti ir analizuoti suaug. ugdymo 

poreikį, kokybę, tęstinumą;
§ Lektoriams iš provincijos mokymų, medžiagos

§ Stebėsena, vertinimas; N=4
§ Nėra įrankių objektyviai vertinti laisvųjų mok. programų kokybės;
§ Vertinimo įrankiai, vertintojai, tyrimai, grįžt.ryšio analizė

§ Kita (tarpinst. bendradarbiavimo; kval. kėlimas nuotoliniu 
būdu; netrūksta priemonių; sistemingumo)
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Priemonės
5 sėkmės veiksnys: koordinuoti MVG politiką:
§ Koordinavimas; N=6

§ Rūpinimasis 50+ amžiaus gyv. įtrauktimi;
§ Koordinavimas vyksta (N=2)

§ Bendradarbiavimas; N=4;
§ Tarpinstitucijų – sklandus (N=1), trūksta (N=1)
§ Diskusijų, dalinimosi žiniomis, informacija, koord. su kitomis sritimis

§ Teisinė bazė (NSŠ f-joms, koordinavimui sav., pozityvaus vals. 
požiūrio į SŠ); N=3

§ Specialistai; N=2
§ Kita (identifikuoti praktinę SŠ naudą viešinimui; priemonių 

netrūksta; daugiau informacijos apie iššūkius ir sprendimus; 
sistemos apie mokymosi naudą suaugusiems)
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