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SUAUGUSIŲJŲ MOKYMASIS: 
KIEK MOKOSI, KĄ MOKA,  
AR TURI GALIMYBIŲ MOKYTIS?

Kokius tikslus suaugusiųjų 
mokymuisi kelia Europa ir 
Lietuva?

Mo ky mo si vi są gy ve ni mą sis te mos plė to tė ne tik pa de da už tik rin ti su au gu sių jų sa-
vi raiš kos ar as me ni nių ug dy mo si po rei kių ten ki ni mą, ta čiau tu ri reikš mingą įtaką ir 
vi sos vals ty bės eko no mi nei, so cia li nei, pi lie ti nei pa žan gai. To dėl su au gu sių jų mo-
ky mo si svar ba pa brė žia ma Eu ro pos Są jun gos (ES) ir Lie tu vos švie ti mo do ku men-
tuo se. Svar biau si su au gu sių jų švie ti mo tiks lai vi sam Eu ro pos re gio nui api brėž ti 
stra te gi jo je Eu ro pa 2020, Pažangaus,tvarausirintegracinioaugimostrategijoje
(ET 2020) (2010) ir Europos suaugusiųjųmokymosi darbotvarkėje (2011). Lie-
tu vos sie kiai šio je sri ty je kon kre ti na mi Valstybėspažangosstrategijoje „Lietuva
2030“ (2012), Valstybinėješvietimo2013–2022metųstrategijoje (2013) ir Nefor
maliojosuaugusiųjųšvietimoirtęstiniomokymosiįstatyme(2014).

Eu ro pos Są jun gos ir Lie tu vos įsi pa rei go ji mai su au gu sių jų švie ti mui 

Lie tu vo je su au gu sių jų da ly va vi mas mo ky mo si vi są gy ve ni mą veik lo se kol kas yra 
vie nas že miau sių tarp ES ša lių (21 vie ta) – 2014 m. tik 5 proc. Lie tu vos su au gu-
sių jų bu vo įsi trau kę į mo ky mo si veik las (ES vi dur kis 2014 m. – 10,7 proc.). Lie tu va 
tu ri pui kias ga li my bes plė to ti to les nį su au gu sių jų mo ky mą si – tarp ES ša lių Lie tu-
vo je ma žiau sia da lis su au gu sių jų (6,6 proc.) yra įgi ję že mes nį nei vi du ri nį iš si la vi-
ni mą (ES ša lių vi dur kis – 24,8 proc.), ta čiau kol kas sun kiai se ka si į su au gu sių jų 
švie ti mą įtrauk ti ir ja me iš lai ky ti su au gu siuo sius iš so cia liai pa žei džia mų gru pių. 
Ti kė ti na, kad Neformaliojosuaugusiųjųšvietimo ir tęstiniomokymosi įstatymas, 
nu ma to mos vals ty bės lė šų in ves ti ci jos, struk tū ri nė pa ra ma ir ska ti na mos nau jos 
ini cia ty vos la biau pa ska tins ko ky bišką su au gu sių jų mo ky mo si plė totę Lie tu vo je.

Tarp tau ti nio su au gu sių jų ge bė ji mų ty ri mo PIA AC re zul ta tai ro do, kad maž daug 
penk ta da lis Eu ro pos su au gu sių jų tu ri men kus raš tin gu mo ir skai čia vi mo ge bė-
ji mus, o treč da lis – pras tus in for ma ci nių ko mu ni ka ci nių tech no lo gi jų nau do ji mo 
ge bė ji mus. Tai tam pa di de le kliū ti mi sėk min gam šių as me nų kon ku ra vi mui dar bo 
rin ko je ir da ly va vi mui so cia li nia me gy ve ni me. Lie tu vos įsi trau ki mas į šį ty ri mą bus 
nau din gas su au gu sių jų švie ti mo plė to tei, nes su teiks reikš min gų duo me nų, pa-
dė sian čių veiks min giau pla nuo ti ir įgy ven din ti mo ky mo si vi są gy ve ni mą veik las.

Lie tu vo je iš plė to tas ne ma žas su au gu sių jų mo ky mo si ga li my bių tin klas, ta čiau dar 
lie ka ne pa nau do tų ga li my bių plė to ti leng viau pri ei na mų for mų su au gu sių jų švie ti-
mą – nuo to li nį ir el. mo ky mą, pro fe si nio mokymo įstaigų ir aukš tų jų mo kyk lų veik lą, 
švie ti mo ir kul tū ros įstai gų part ne rystes. Ne for ma lio jo su au gu sių jų švie ti mo plė to tei 
2014–2016 m. skir ta be veik 60 mln. eu rų, ku rie bus pa nau do ti stip rin ti šioms sri-
tims: ben drų jų kom pe ten ci jų įgi ji mui ir tei gia mų mo ky mo si nuo sta tų for ma vi mui, 
mo ky mo si vi są gy ve ni mą ga li my bių pro fe si nio mo ky mo įstai go se ir aukš to sio se 
mo kyk lo se plėt rai, taip pat finan si nių ir or ga ni za ci nių pa ska tų sis te mai su au gu sių-
jų mo ky mui si kur ti.

Kas suaugusiesiems truk-
do dalyvauti mokymosi visą 
gyvenimą veiklose?

Kaip Lietuvos suaugusiųjų 
mokymasis atrodo Europos 
kontekste?

Kaip Europos šalys skatina 
suaugusiųjų mokymąsi?

Ką moka suaugusieji ir ko-
kių kompetencijų jiems 
trūksta?

Ar pakankamai galimybių 
mokytis turi Lietuvos suau-
gusieji?
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