




Nebus pokyčių švietime – nebus 
pokyčių niekur. 
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Pranešimas 

„Suaugusiųjų švietimas Marijampolės 
savivaldybėje – situacija ir iššūkiai“

• Marijampolės savivaldybės kontekstas 

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacija 

• Iššūkiai kokybiškam NSŠ



Marijampolės savivaldybė 







Marijampolės 

Meilės Lukšienės 

švietimo centras









Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo 
centras - veiksmų plano įgyvendinimo 
koordinatorius.



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO 
SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO 

IR TĘSTINIO MOKYMOSI 

2017-2020 METŲ 

VEIKSMŲ PLANAS 



• Patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 
2017 m. rugsėjo 25  d. Nr. 1-245 sprendimu.

• Parengtas kolegialiai bendradarbiaujant. 



Siekiamybė:

•tarpinstitucinis bendradarbiavimas; 
•neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra savivaldybėje;
•galimybės suaugusiems mokytis visą gyvenimą.



Kas įgyvendina?

•



• ES lėšos;

• deleguotos valstybės lėšos;

• besimokančiųjų lėšos; 

• rėmėjų lėšos;

• organizatorių ir vykdytojų darbas bei organizacijų 
lėšos; 

• savivaldybės lėšos.

Kas finansuoja?



Kaip viešinama?

Informacinės kampanijos žiniasklaidos priemonėse: 

regioninėje spaudoje, Marijampolės televizijoje, 
internetinėje žiniasklaidoje.  

Informacija institucijų tinklalapiuose.



Kur ieškoti informacijos?

Švietimo centro tinklalapio skyrius

„Suaugusiųjų švietimas“
http://www.marsc.lt/suauge

talpinami suaugusiųjų švietimą 

reglamentuojantys dokumentai; 

informacija apie Marijampolės savivaldybėje 
neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančias 

institucijas; 

nuorodos į institucijų tinklalapius.

http://www.marsc.lt/suauge


• Tyrėme suaugusiųjų mokymosi poreikius

• Viešinome informaciją

• Susitikome su visuomene

• Skelbėme  straipsnius Epale ir SMIS 

• Organizavome suaugusiųjų mokymosi savaitę.

Ką veikėme  2018 m.?



Tyrimas
„Suaugusiųjų mokymosi poreikiai 

Marijampolės savivaldybėje“

Apklaustas 951 savivaldybės gyventojas 

(iš jų 777 TAU studentai)



„ Šv. Mato efektas“

• Kiekvienam, kas turi, 
bus duota ir jis turės su 
pertekliumi, o iš 
neturinčio bus atimta ir 
tai, ką jis turi“ 

Iš Naujojo testamento

Evangelijos pagal Matą



• Organizuosime susitikimus

• Plėsime organizatorių tinklą

• Bendradarbiaudami  įgyvendinsime neformaliojo 
suaugusiųjų švietimo programas, projektus ir kitas 
veiklas

• Dalyvausime Lietuvos suaugusiųjų švietimo 
bendruomenės veiklose

• Ir .... 

Ką veiksime 2019 – 2020 m.?



Prioritetinės veiksmų plano kryptys

• Suaugusiųjų socialinių emocinių

kompetencijų  ugdymas 

• Tėvystės įgūdžių ugdymas 

• Suaugusiųjų IKT kompetencijų ir profesinių 
gebėjimų ugdymas



Kokie mūsų iššūkiai?

• Finansavimo problemų sprendimas

• NSŠ institucijų tinklo plėtimas ir 
tarpinstitucinio bendradarbiavimo tobulinimas

• Centralizuotos informacijos bazės kūrimas

• Strategijų, priartinančių NSŠ prie 
besimokančiojo, kūrimas



Tu gali atsivesti arklį prie upelio, bet negali priversti 
jo gerti. Atsigerti gali tik jis pats. 

Bet jeigu arklys yra ištroškęs ir pats negeria -
pagirdyti jį yra tavo pareiga. 


