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TĘSTINIO SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI GALIMYBĖS
Lidija Ušeckienė1, Rima Ališauskienė2
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Pateikiami 300 Pakruojo rajono gyventojų tyrimo duomenys, gauti anketuojant. Tyrimai rodo, kad dar-
bingiausio amžiaus asmenis mokytis skatina nuolat didėjantys darbo rinkos reikalavimai, o labiausiai 
trukdo – lėšų ir laiko stoka. Dažniausiai savo kvalifikaciją gyventojai tobulina arčiausiai gyvenamosios 
vietos esančiuose centruose, darbovietėje. Jie tobulina užsienio kalbos įgūdžius, kompiuterinį raštingumą, 
vadybos gebėjimus. Poreikis tobulėti ir konkurencija darbo rinkoje taip pat skatina keisti darbo stilių. 
Tikslingiausia informaciją apie organizuojamus kursus skelbti internete ir darbovietėse.

Reikšminiai žodžiai: tęstinis mokymas, suaugusiųjų mokymosi motyvai, švietimo politika.

Įvadas

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, prisi imti 
visi jos valstybių įsipareigojimai. Vienas iš jų 
yra Lisabonos strategijos įgyvendinimas, sie-
kiant iki 2010 m. sukurti konkurencingiausią 
ir dinamiškiausią pasaulyje žiniomis grindžia-
mą ekonomiką, gebančią užtikrinti nuolatinį 
augimą, daugiau ir geresnių darbo vietų ir 
didesnę socialinę sanglaudą. Šie pokyčiai rei-
kalauja modernizuoti šalių, tarp jų ir Lietuvos, 
švietimo sistemą. Siekiant to, Lietuvoje pri-
imtas politinių jėgų susitarimas dėl švietimo 
ateities – 2003 m. Lietuvos Respublikos Seimas 
patvirtino Valstybinės švietimo strategijos iki 
2012 metų nuostatas. Ši strategija ypatinga ne 
tik tuo, kad atsižvelgiama į sukauptą reformos 
patirtį, atsakoma į šiuolaikinio bei ateities pa-
saulio keliamus iššūkius, atsiveriančias galimy-
bes, aprėpiami ryšiai su kitomis strateginėmis 
krašto reformomis, bet ir tuo, kad akcentuoja-
mos valstybės pastangos užtikrinant kokybišką 
Lietuvos gyventojų mokymąsi visą gyvenimą, 
švietimo siekį tapti modernios žinių ekono-
mikos partneriu. Taigi tiek ES, tiek Lietuvoje 

prasidėjo diskusija apie išsamią mokymosi visą 
gyvenimą strategiją individualiu ir instituciniu 
lygiu visose visuomeninio ir asmeninio gyve-
nimo srityse.

Šiandien mokymasis visą gyvenimą jau 
nėra tik vienas iš švietimo ir mokymo aspektų; 
jis nuosekliai tampa svarbiausiu principu. Per šį 
dešimtmetį tokia vizija privalo būti įgyvendinta. 
Anot R. Ališauskienės (2003), mokymosi visą gy-
venimą motyvai turi stiprėti, nes turime mokytis 
gyventi sparčiai besikeičiančioje realybėje, o ne 
tik gėrėtis stabiliais, per amžius nekintančiais 
gamtos dėsniais, matematikos teoremomis arba 
anglų kalbos gramatika. Vis dėlto dabar sukaupti 
statistiniai duomenys byloja, kad suaugusiųjų 
tęstinis mokymasis Lietuvoje, palyginti su ES 
vidurkiu, nėra pakankamai išplėtotas. Šį teiginį 
pastaraisiais metais pagrindžia daug faktų ir 
tendencijų: nemažos dalies gyventojų turima 
kvalifikacija neatitinka darbo rinkos reikala-
vimų arba stokojama formalios kvalifikacijos, 
nepakankamai kryptingai išplėtota profesinio 
rengimo sistema, palyginti su ES išsivysčiusiomis 
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valstybėmis, nedaug suaugusiųjų dalyvauja tęsti-
nio mokymosi programose, be to, įsitvirtinimą 
darbo rinkoje sunkina neformalaus ir savaiminio 
mokymosi pripažinimo stoka ir kt. Tai rodo, 
jog suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybių 
plėtojimas neabejotinai yra svarbi valstybės, or-
ganizacijų ir pavienių individų pažangos sąlyga. 
Tam, kad būtų užtikrinta kryptinga suaugusiųjų 
tęstinio mokymosi plėtra, pirmiausia reikalingi 
empirinių tyrimų duomenys.

Lietuvoje suaugusiųjų mokymasis taip pat 
tirtas. Daugiausia tokio pobūdžio darbų atsira-
do po Nepriklausomybės atkūrimo, nors realiai 
suaugusiųjų mokymo (-si) idėja pradėta įgyven-
dinti gerokai anksčiau. Juose aptariamas feno-
menas nusakomas kaip nuolatinis mokymasis 
ir apibūdinamas įvairiais aspektais. Jo svarbą 
pabrėžia Bitinas (2000); Jovaiša (2001); Rajeckas 
(1999) ir kt. Psichologinius tokio mokymo (-si) 
aspektus įvairiais atžvilgiais tiria Beresnevičienė 
(1995, 2000); Butkienė, Kepalaitė (1996); Černius 
(1992, 1997) ir kt. Istorinius suaugusiųjų švietimo 
klausimus nagrinėja Kuprys (1996); Trečiokienė 
(1998); Trečiokienė, Kuprys (1998). Šios idėjos 
įgyvendinimo laimėjimus bei probleminius as-
pektus analizuoja Želvys, Žilinskaitė (2004); Ged-
vilienė (2004) ir kt. Visą gyvenimą trunkančio 
mokymosi nuostatų formavimosi svarbą ir įtaką 
profesinės veiklos, darbo rinkos aspektu tiria Lau-
žackas (1999); Normantas (1996); Pukelis (1998); 
Ališauskienė (2003); Ušeckienė (2003); Pocevi-
čienė, Malakauskas (2003); Ruškus, Mažeikienė, 
Balčiūnas (2003); Stanišauskienė (2004) ir kt. Ne-
mažai darbų skiriama neformaliajam suaugusių-
jų švietimui ir nevyriausybinėms organizacijoms 
(Juozaitis, Vilimienė 2000; Žemaitaitytė 2003 
ir kt.), vadybos problemoms, neapeinant nuola-
tinio mokymosi problemų (Jucevičienė (1996); 
Targamadzė (2001); Želvys (2001) ir kt.).

Šio tyrimo objektas yra suaugusiųjų tęstinio 
mokymosi galimybių plėtros prielaidos. Tyrimo 
tikslas – ištirti prielaidų, lemiančių suaugusiųjų 
tęstinio mokymosi galimybių plėtrą, ypatumus 
Pakruojo rajone.

Tyrime naudoti šie tyrimo metodai: moksli-
nės literatūros ir švietimo dokumentų analizė, 

anoniminė apklausa raštu (anketos); statistinė 
duomenų analizė. Šio tyrimo duomenys buvo 
apdoroti MS EXCEL statistine taikomąja kom-
piuterine programine įranga. Plačiausiai buvo 
taikomi aprašomosios statistikos metodai, ap-
rašant blokų lygiu.

Imtis

Tyrimas buvo atliekamas Pakruojo rajone 
2006 m. sausio–balandžio mėnesiais. Pirmiausia 
būtina pabrėžti, jog imtis (kiek atvejų turi būti 
atrinkta, kad tiksliai būtų atspindėta), jos sudary-
mo būdas, dydis ir kt. yra itin svarbios empirinio 
socialinio tyrimo metodologinės charakteris-
tikos. Tai svarbiausias atrankos klausimas, nes 
imties sudarymo metodologinės klaidos gali 
esmingai iškreipti tyrimo rezultatus. Pabrėžtina, 
jog atsitiktinis tiriamosios grupės imties par-
inkimo būdas suteikia kiekvienam populiacijos 
individui vienodą galimybę patekti į grupę. 
Atsitiktinės imties esmė, sudarymo principai bei 
matematinis statistinis pagrįstumas yra plačiai 
aprašyti specialiojoje socialinių tyrimų klausimus 
nagrinėjančioje literatūroje. Todėl šiame darbe 
nenagrinėsime šios atrankos ypatumų, o tik pa-
brėšime, jog būtent atsitiktinės atrankos būdu 
buvo išdalyti 328 klausimų grupės Pakruojo 
rajono gyventojams, iš kurių 300 anketų buvo 
panaudotos tirti (kitos arba negrąžintos, arba 
buvo nevisiškai bei netiksliai užpildytos). Taigi iš 
viso buvo apklausta 300 respondentų, tarp kurių 
buvo įvairaus amžiaus, lyties, dirbančių ir nedir-
bančių, besimokančių ir nesimokančių asmenų. 
Tyrimo imtis atstovavo įvairiems Pakruojo rajo-
no kaimams ir miesteliams. Manytina, jog tokia 
tyrimo imtis, t. y. kai tyrime dalyvauja įvairių 
vieno teritorinio vieneto atstovų, yra pakankama. 
Ja remiantis galima daryti išvadas apie prielaidų, 
lemiančių suaugusiųjų tęstinio mokymosi gali-
mybių plėtrą, ypatumus Pakruojo rajone.

Pakruojo rajono gyventojų amžiaus kreivė 
rodo, kad tyrimo imtyje vyrauja jaunesniojo 
ir vidutinio amžiaus, t. y. nuo 31 iki 40 metų 
(41 %) ir nuo 41 iki 50 metų (33 %) respon-
dentai. Respondentų amžių tikriausiai lemia 
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pakankamas vidutinio amžiaus asmenų domė-
jimasis vykstančiais procesais bei ypač didelio 
abejingumo viskam nebuvimas. Jaunų (t. y. iki 
20 metų amžiaus) ir vyresniojo amžiaus (per 
50 metų amžiaus) respondentų išties nedaug 
(po 3 %) greičiausiai dėl to, kad vieni iš jų 
(jauni) nesidomi suaugusiųjų švietimu ir mano, 
kad jiems to nereikia, o kiti (vyresni) turbūt į 
viską žvelgia abejingai ir mano esantys „per 
seni“ dalyvauti tokiame tyrime. Nuo 21 metų 
iki 30 metų asmenų apklausta 20 %.

Tarp respondentų vyrauja moterys (jų yra 
67 %) turbūt dėl to, jog jos yra smalsesnės, la-
biau trokšta žinių ir neretai turi daugiau laisvo 
laiko nei vyrai.

Dauguma apklaustųjų gyvena mieste (46 %), 
gana daug kaime (37 %), o kiti (17 %) – mies-
teliuose. Tai rodo, jog mieste žmonės labiau 
domisi suaugusiųjų švietimo problemomis, 
palyginti su miestelių gyventojais.

Dauguma tirtų asmenų yra įgiję aukštesnįjį 
išsilavinimą (34 %). Šie skaičiai atspindi to kraš-
to realią padėtį. 27 % apklaustųjų turi aukštąjį 
universitetinį, o 10 % aukštąjį išsilavinimą, o tai 
liudija nemenką respondentų išprusimo lygį. 
Kiti respondentai yra įgiję profesinį (10 %), 

vidurinį (13 %), pagrindinį (3 %) ar pradinį 
išsilavinimą (3 %).

Dauguma apklaustųjų asmenų dirba (87 %). 
Keletas respondentų laikinai neturi darbo (3 %), 
kiti – bedarbiai (10 %). Panaši tendencija pa-
stebima Pakruojyje.

Taigi išdėstyti faktai bei argumentai leidžia 
apibrėžti atlikto tyrimo imtį kaip panašią į fak-
tinę demografinę padėtį bei atliepiančią tyrimo 
tikslus bei uždavinius.

Konstatuotina, jog vienas iš svarbių suau-
gusiųjų tęstinio mokymosi galimybių plėtros 
prielaidų – tai paties individo siekis mokytis. Tad 
respondentų prašyta nurodyti, kur jie pasta-
raisiais metais mokėsi. Nustatyta, kad apie tris 
ketvirtadalius (76 %) respondentų pastaraisiais 
metais kur nors mokėsi, o kiti – nesimokė. 
Tad galima manyti, jog dauguma apklaustųjų 
realizavo savo poreikį mokytis. Kita vertus, iš 
atsakymų paaiškėjo ne tik tai, kad apie ketvir-
tadalis žmonių pastaraisiais metais nesimokė, 
bet ir tai, kad dauguma respondentų nurodė tik 
vieną kurią mokymosi instituciją. Tad natūraliai 
kyla klausimas, kokios priežastys apklaustuosius 
pakruojiečius skatino mokytis. Nustatyta tokia 
padėtis (1 pav.).

1 pav. Priežastys, skatinančios suaugusiuosius mokytis (%)

Nori susirasti kitą darbą

Mokydamasis gali bendrauti su naujais žmonėmis

Siekia žinių dėl materialinės padėties pagerėjimo

Mokydamasis tobulėja, plečia savo akiratį

Skatina nuolat didėjantys reikalavimai darbo rinkoje
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Kaip matyti, dažniausiai suaugusiuosius 
mokytis skatina nuolat didėjantys reikalavimai 
darbo rinkoje, noras tobulėti, plėsti savo akiratį 
bei siekis įgyti daugiau žinių tam, kad būtų ga-
limybė gauti papildomų darbų ir taip pagerinti 
savo materialinę padėtį. Mažiausiai suaugusiųjų 
mokymuisi turintys įtakos veiksniai būtų noras 
susirasti kitą darbą bei galimybę pabendrauti su 
naujais žmonėmis.

Be abejo, didžiausią susirūpinimą kelia bū-
tent tai, jog darbdaviai visiškai neskatina dar-
buotojų mokytis. Kyla klausimas – kodėl taip 
yra? Manytina, kad turbūt taip yra dėl to, kad 
tai riboja finansinės darbdavių galimybės, darb-
davių baimė vėliau prarasti išmokslintą darbuo-
toją, nes Lietuvoje nėra aiškiai reglamentuota 
komercinių paslapčių apsauga.

Atsižvelgiant į tai, kad nemažai respondentų 
atsakė, kad per pastaruosius metus jie niekur ne-
simokė, svarbu yra apžvelgti priežastis, kodėl jie 
nesimoko (2 pav.).

Kaip matome iš paveikslo, dažniausios prie-
žastys, trukdančios suaugusiems asmenims mo-
kytis, yra šios (prioriteto tvarka): mokymuisi 
trūksta lėšų; mokymąsi sunku suderinti su darbu; 
mokytis per vėlu; mokymąsi sunku suderinti su 

2 pav. Priežastys, trukdančios suaugusiesiems mokytis (%)

šeima. Be abejo, priežastys, lemiančios suaugu-
siųjų tęstinio mokymosi galimybių ribotumą, yra 
glaudžiai susijusios su anksčiau pateiktais tyrimų 
rezultatais. Tai, kad respondentai nurodo lėšų 
trūkumą mokymuisi, atspindi tą pačią finansa-
vimo problemą, su kuria susiduria ir institucijos, 
vykdančios bei organizuojančios suaugusiųjų 
mokymąsi; manytina, jog finansinės galimybės 
suaugusiųjų švietime – ypač opi problema ne tik 
individams, bet ir valstybei bei įvairioms orga-
nizacijoms. Tai, kad respondentai nurodo mo-
kymosi suderinimo su darbu sudėtingumą, dar 
kartą akcentuoja problemą, jog darbdaviai nėra 
suinteresuoti skatinti darbuotojus mokytis ir mo-
kymąsi organizuoti; be abejo, toks darbdavių po-
žiūris kenkia ne tik darbuotojams ir jų švietimo 
kokybei, bet ir patiems darbdaviams, nes žmonių 
išteklių kokybę atspindi būtent personalo išsi-
lavinimas, sugebėjimai, įgūdžiai ir pan. Tai, jog 
mokytis per vėlu, – galima sakyti, nekonkretus 
argumentas, rodantis tai, kad žmonės nėra inova-
tyvūs, nelabai domisi naujovėmis ir yra abejingi 
besikeičiančiam gyvenimui; manytina, jog šią 
priežastį lemia ganėtinai sunki buitis bei socia-
linės gyvenimo sąlygos nedideliuose miestuose, 
miesteliuose bei kaimuose.
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Mokymuisi trūksta lėšų
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Nėra norimų mokymo programų

Bandė mokytis, tačiau pasirodė per sunku

Arti nėra kur mokytis

Mokymąsi sunku suderinti su šeima

Turimų žinių ir įgūdžių visiškai pakanka

Mokymąsi sunku suderinti su darbu

Mokytis per vėlu

Trūksta informacijos apie mokymosi institucijas ir programas
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Norėtųsi akcentuoti tai, jog nė vienas res-
pondentas kaip priežasties, turinčios įtakos jų 
nenorui mokytis, nepabrėžė per daug sudėtingų 
mokymo programų. Turbūt taip yra dėl to, jog 
daugelis šių programų nėra skaitę ir jomis ne-
sidomi, o tai, ko nežinai, paprastai atmeti. Be 
abejo, tai byloja apie gana prastą suaugusiųjų 
mokymosi galimybių informacijos sklaidą.

Atsakymai į klausimą, kaip dažnai respon-
dentai tobulino savo kvalifikaciją per pastaruosius 
5 metus, yra labai įvairūs ir dažniausiai atspindi 
tas pačias ne itin geras nuotaikas (3 pav.).

Akivaizdu, jog respondentai dažniausiai 
tobulina kvalifikaciją mokymosi centruose bei 
savo darbovietėse, nes būtent čia tiriamieji, kurie 
apskritai tobulina savo kvalifikaciją, dažniausiai 
net kelis kartus per metus, turi galimybę tobu-
lintis. Kiek rečiau apklaustieji asmenys mokosi 
institutuose ar universitetuose, tobulėja dalyvau-
dami projektinėje veikloje. Kai kurie tiriamieji 
kartą per metus gali vykti į užsienį. Vadinasi, 
tirti asmenys dažniausiai renkasi arčiausiai jų 
gyvenamosios vietos esančias tobulinimosi pa-
slaugas. Tokia tendencija egzistuoja ir Vakarų 
Europoje. Tad galima manyti, jog Pakruojo 
rajono žmonėsi, kaip ir jų kolegos VE, renkasi 
artimiausią kvalifikacijos tobulinimo vietą. 

Kyla klausimas, kurias mokymosi programas 
dažniausiai renkasi respondentai. Išryškėjusi pa-
dėtis atsispindi 4 pav.

Kaip matyti, tarp suaugusiųjų populiariausi 
yra kompiuterinio raštingumo kursai, šalia jų 
tik šiek tiek mažiau populiarūs profesinio to-
bulinimosi ar užsienio kalbos kursai. Kai kurie 
respondentai siekia įgyti vadybos žinių. Tokį šių 
programų populiarumą turbūt lemia Lietuvos 
realijos – poreikis informacinės visuomenės 
sąlygomis įgyti ar tobulinti kompiuterinį raš-
tingumą, taip pat diegti naujoves profesinėje 
veikloje, taikyti vadybos žinias. Tokia padėtis 
verčia mąstyti, kad respondentai nenori lankyti 
pomėgių (piešimo, muzikos) kursų turbūt dėl 
to, jog tai, jų nuomone, yra jau prabangos, o ne 
būtinybės reikalas.

Tam, kad galėtume orientuotis, kokiomis 
priemonėmis geriausiai skleisti informaciją 
apie suaugusiųjų tęstinio mokymosi galimybes, 
svarbu nustatyti tai, kaip suaugusieji norėtų 
gauti informaciją apie kvalifikacijos tobulinimo 
renginius (5 pav.).

Kaip matome, informaciją apie kvalifikacijos 
tobulinimo renginius tikslingiausia yra skleisti 
per įstaigas bei internetu. Regioninėje spau-
doje ar elektroniniu paštu skleista informacija 

3 pav. Kvalifikacijos tobulinimo per pastaruosius 5-erius metus mastas

Užsienyje

Dalyvaujama projekte

Institute

Specializuotame švietimo centre

Rajono švietimo centre

20 %0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Įstaigoje

Kelis kartus per savaitę Kartą per metus Kas antri metai Kartą per 5 metus
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mažiau prasminga skelbti. Tokią padėtį galėjo 
lemti tai, kad spauda pakankamai brangi ir kai 
kuriems asmenims, ypač neturintiems darbo, 
dėl to neprieinama, o elektroniniu paštu, matyt, 
dauguma tiriamųjų nemoka ar menkai moka 
naudotis, nes ankstesni duomenys parodė, kad 
nemažai respondentų nori įgyti ar tobulinti savo 
kompiuterinį raštingumą.

4 pav. Mokymosi programų, kurios domina suaugusiuosius, pasirinkimas

Svarbu nustatyti, kokios priežastys ir veiks-
niai suaugusiuosius verčia keisti savo darbo stilių 
(metodus, būdus, formas ir pan.) (6 pav.). Šie 
duomenys gali turėtų reikšmės siekiant skatinti 
darbuotojus ir apskritai asmenis tęsti mokymą-
si, neatsižvelgiant į jų amžių, darbdavių norus 
bei kitas priežastis.

5 pav. Informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo renginius gavimo būdų populiarumas (%)

Vadybos kursai

Profesinio tobulinimo kursai

Kompiuterinio raštingumo kursai

Užsienio kalbų kursai

Aukštasis išsilavinimas
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Per įstaigą

Elektroniniu paštu
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Kaip rodo 6 pav. duomenys, suaugusiuosius 
keisti jų darbo stilių, metodus, būdus bei formas 
labiausiai verčia konkurencija darbo rinkoje bei 
poreikis tobulėti. Siekis dirbti kitaip ar noras 
perimti kolegų patirtį (tai galima būtų laikyti 
vidiniais tobulinimosi veiksniais) bei adminis-
tracijos nurodymai ne taip veikia darbuotojų 
darbo stiliaus kaitą. Mažiausiai šiems procesams 
turi įtakos valstybės politika. Tad akivaizdu, 

6 pav. Priežastys ir veiksniai, verčiantys suaugusiuosius keisti savo darbo stilių, metodus, būdus, formas (%)

7 pav. Problemos, aktualios visai Lietuvos suaugusiųjų mokymosi (švietimo) sričiai (%)

jog tobulėjimą respondentai sieja su asmeni-
ne kaita, ekonomikos plėtote, bet mažai – su 
administracijos spaudimu, o ypač  politika. 
Tai būtų galima priskirti prie suaugusiųjų nusi-
vylimo dėl vangios suaugusiųjų mokymo (-osi) 
politikos plėtotės.

Svarbiausias dalykas yra problemos, aktualios 
visai Lietuvos suaugusiųjų mokymosi (švietimo) 
sričiai (7 pav.).

Poreikis tobulėti

Administracijos įsakymai

Norisi dirbti kitaip

Konkurencija darbo rinkoje

Įdomi, vertinga kolegų patirtis

20 %0 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Valstybės politika

galbūt ne taip

Neišplėtotos šiuolaikinės mokymosi formos 

Nemažai mokymo programų neatitinka darbo rinkos 
reikalavimų

Darbdaviai nesuinteresuoti tobulinti darbuotojų

Suagusiųjų motyvų mokytis stoka

Trūksta valdininkų supratimo apie švietimo svarbą

20 %0 % 10 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Nėra nuoseklios suaugusiųjų švietimo politikos

80 % 90 % 100 %

Finansavimo, lėšų trūkumas

galbūt ne taip
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Taigi tai, kad dokumentuose suformuluoti 
tikslai ir siekiai kol kas gana sunkiai realizuojami, 
matyti ir iš aktualiausių viso Lietuvos suaugusių-
jų švietimo problemų vertinimo. Šiuo aspektu 
respondentai mato dar daugiau problemų, negu 
vertindami konkrečių institucijų veiklą – beveik 
visas problemas nurodė kaip aktualias apie pusę 
ir daugiau apklaustųjų.

Pagrindinė nurodoma problema, kaip ir ins-
titucijų veikloje – finansavimo, lėšų trūkumas. 
Respondentai pabrėžia, kad dėl finansavimo sto-
kos, viena vertus, nukenčia techninė mokymo 
bazė ir mokymo turinys bei formos, kita vertus, 
daugeliui norinčių mokytis mokymasis tampa 
per brangus.

Neretai respondentai mini, kad nėra nuo-
seklios suaugusiųjų švietimo politikos. Lietu-
vos suaugusiųjų švietimo politikoje apklaustieji 
pasigedo koordinuojamos sistemos, nuoseklu-
mo, realiomis priemonėmis ir lėšomis pagrįstų 
uždavinių kėlimo ir įgyvendinimo, kad, vieno 
respondento žodžiais, „mokymasis nebūtų vien 
pačių besimokančiųjų reikalas“. Tokiai instituci-
jų atstovų nuomonei ne kartą pritarė ir kalbinti 
ekspertai, pavyzdžiui, „trūksta valstybinio lyg-
mens iniciatyvų platesnės komunikacijos: nesu-
kurta informacinė bazė apie veiklas, projektus 
ir t. t.“

Kita labai svarbi problemų grupė, susijusi 
su subjektyviaisiais suaugusiųjų švietimo veiks-
niais, – suaugusiųjų švietimo idėjos sklaida, šio 
švietimo kultūros ugdymu. Pusė apklaustųjų nu-
rodė, kad trūksta valdininkų suaugusiųjų švie-
timo svarbos supratimo, dar daugiau jų nurodė 
darbdavių nesuinteresuotumą tobulinti darbuo-
tojų kvalifikaciją ir suaugusiųjų motyvų mokytis 
stoką. Kad suaugusiųjų motyvų mokytis lygis 
šalies mastu yra prastas, matoma ir iš gyventojų 
apklausos duomenų: norėtų mokytis trečdalis 
visų gyventojų, o tarp tų, kurie pastaraisiais me-
tais nesimoko ar nesimokė, – tik ketvirtadalis. 
Darbdavių požiūris – svarbus veiksnys, ypač 
nesant formalizuotos visų bent formalaus švie-
timo teikiamų pažymėjimų pripažinimo darbo 
rinkoje sistemos bei kvalifikacinių reikalavimų 
įvairiose srityse sistemos, kuri verstų darbda-

vius skatinti ir vertinti darbuotojų kvalifikaciją, 
neatsižvelgiant į subjektyvius įsitikinimus; nuo 
darbdavių požiūrio ypač priklauso dirbančių 
privačiame sektoriuje suaugusiųjų mokymasis. 
Nedidelį darbdavių suinteresuotumą tobulinti 
darbuotojų kvalifikaciją  patvirtina ir gyventojų 
apklausos duomenys – motyvą „skatina darbda-
vys“ įvardijo tik 16 % besimokančiųjų ir 6 % tų, 
kurie nesimoko, bet norėtų mokytis. 

Aptardami aktualiausias problemas, nemažai 
apklausiamųjų pirmiausia minėjo suaugusiųjų 
bendrojo lavinimo problemas, kaip tik ši švieti-
mo sritis yra geriausiai žinoma visiems institu-
cijų atstovams. Nemažai jų vardijo ir su kitomis 
švietimo formomis susijusias problemas. Tarp 
minimų aktualiausių problemų vyrauja 1) prie-
inamumas; 2) finansavimo, materialinės bazės 
problemos; 3) žmonių motyvai; 4) darbdavių 
nesuinteresuotumas; 5) organizavimo, vadybos 
problemos.

Išvados

Pakruojo rajono gyventojai daugiau ar mažiau 
suvokia suaugusiųjų švietimo reformų būti-
numą.

Pakruojo rajono gyventojai pasigenda Lietu-
vos masto suaugusiųjų tęstinio mokymosi gali-
mybių srities politikos, susietos su darbo rinkos, 
ekonomikos plėtros strategijomis ir pagrįstos 
tinkama įstatymų baze ir finansavimu. 

Tyrimas parodė, kad viena iš svarbiausių 
problemų, trukdančių plėsti suaugusiųjų tęstinį 
mokymą (-ąsi), grupė yra susijusi su subjekty-
viais veiksniais – suaugusiųjų motyvų mokytis 
stoka, suaugusiųjų mokymosi svarbos supratimo 
trūkumu tarp valdininkų, darbdavių nenoru 
tobulinti darbuotojų kvalifikaciją. 

Tyrimas rodo, jog kaip problemos įvardijami 
neformalaus švietimo būdu įgyto išsilavinimo 
nepripažinimas darbo rinkoje, socialinio-asme-
ninio ugdymo stoka, neišplėtotos šiuolaikinės 
mokymosi formos, suaugusiųjų švietimo spe-
cialistų rengimo ir perkvalifikavimo sistemos 
netobulumas.
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Patiems besimokantiesiems iškylantys sun-
kumai būtų šie: lėšų mokytis stoka, sunku su-
derinti darbą ir mokymąsi, darbą ir šeimą bei 
kiti.

Problema, trukdanti suaugusiesiems tęsti 
mokymąsi visą gyvenimą, yra ta, jog darbdavių 
pozicija nepasižymi suinteresuotumu darbuoto-
jų kvalifikacijos tobulinimo atžvilgiu; su ja susi-
duria ne visos įstaigos, nes tarp apklaustųjų yra 
nemažai tokių kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, 
kuriose darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 
yra bemaž privalomas, bet šalies mastu ši proble-
ma, respondentų nuomone, yra svarbi: kalbant 
apie šalies masto suaugusiųjų švietimo proble-
mas, ji įvardijama tarp svarbiausiųjų.
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OPPORTUNITIES OF CONTINUING ADULT EDUCATION
Lidija Ušeckienė, Rima Ališauskienė

After becoming the member state of the European Union, Lithuania undertook all the obligations of a 
member state. One of them is the implementation of The Lisbon Strategy aiming at the worlds most dynamic 
and competitive knowledge– based economy by 2010. Under the strategy, a stronger economy will drive 
job creation, sustainable development, and social inclusion. These changes demand the modernisation of 
education systems in the E U states, Lithuania among them. To achieve this objective, political forces came 
to an agreement on the future of Lithuanian education. In 2003 The Seimas of the Republic of Lithuania 
approved of National Education Strategy 2003–2012. This strategy is special not only because it is based on 
the experiences of the reform, addresses current and future world’s challenges and opportunities, maintains 
links with other strategic national reforms, but also emphasises efforts to  ensure quality lifelong education 
for Lithuanian population and striving to become a partner in modern knowledge-based economy. Therefore, 
an extensive discussion on lifelong education strategies on individual and institution levels in all spheres 
of social and personal life has started in the E U and Lithuania. Nowadays lifelong learning is not just one 
aspect of education and training; it gradually is becoming the most important principle in the continuum 
of complex learning contexts.  Such vision must be implemented this decade.

The object of the research: the preconditions for the development of continuing adult education. The aim 
of the research: to examine the peculiarities of the preconditions for the development of continuing adult 
education in Pakruojis region. The methods of the research: analysis of references and documents on edu-
cation; an anonymous survey in written form (a questionnaire); statistical analysis of data. The sample. 
The research was conducted in Pakruojis region in January-April, 2006. 300 respondents of different age, 
educational background, gender, and social status were surveyed.

One of the major preconditions for the development of continuing adult education is the individual’s moti-
vation to learn. It was ascertained that about three quarters (76 %) of the respondents have learnt recently, 
the rest have not. The major factors that determine adults’ learning are increasing requirements in labour 
market, a need for self-development, expanding horizons and striving to gain more knowledge, have better 
career opportunities, consequently, improve welfare. The factors having least influence on adults’ learning 
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are the opportunity of the transition to a new career and the possibility to interrelate with new people. It is 
important to analyse the reasons why adults do not learn. The most common reasons that prevent them from 
studies are as follows (in priority order): the lack of funds, it is difficult to combine work and studies, it is 
too late to learn, and it is difficult to combine studies and family matters. Hence, the reasons restricting the 
opportunities of continuing adult education are closely related to the research data. The respondents indicate 
the lack of funds for studies. This reflects the same funding problem that institutions organising and conduct-
ing adult education face. Therefore, financial possibilities in adult education are a sore problem not only to 
individuals, but to various organizations and the state as well. The respondents’ claim that it is difficult to 
combine work and studies reveals that employers are not concerned to encourage and organise employees’ 
learning; in the circumstances, such career givers’ policy is harmful both to employees and their education, 
and employers themselves as the quality of human resources comprises staff education, competences, skills, 
etc. The argument that it is too late to learn is rather abstract. It shows that people are not innovative; they 
are not interested in new developments and are rather indifferent to changing life. Presumably, this reason 
is influenced by fairly difficult social life conditions in towns, small towns, and villages.

The answers to the question how often respondents have taken in-service training courses during the last 
five years are very different and reflect the same, not positive tendencies. The respondents usually gain 
higher qualifications in Training Centres and workplaces because there those, who are involved in in-service 
training, have an opportunity to improve their competencies several times a year. What study programs 
do respondents usually choose? The most popular ones among adults are computer literacy courses, and 
then follow professional development and foreign language courses; some respondents seek for managerial 
skills. The most efficient way to disseminate information on in-service events is to spread it via the Internet 
and offices, whereas, local press and e-mail turned out to be less effective placements. The need to change 
style, methods, ways, and forms of work is influenced by competitive labour market and the need for self-
development. The wish to work in some other way or follow the colleagues’ experience (which might be 
inner development factors) and the directions of the administration have less influence on the change of 
employees’ work style.

The research attempts to reveal the problems which are urgent to the whole Lithuanian adult education 
system. The major problem is the same as in institution-level activities - the lack of funds and funding. The 
respondents claim that because of the lack of funds on the one hand, teaching/learning technical materials 
and curriculum are on the lower level, on the other hand, potential learners can not afford to study. 

The absence of coherent adult education policy is rather often mentioned. The respondents indicate that 
they miss the coordinated system, coherence, financially reasonable posing and implementing of objectives 
in order “not to make learning only a learner’s business” as one respondent claimed. Experts approve of 
such an opinion e. g.:“ there is lack of interaction on state-level initiatives: there is no common data base 
on activities, projects, etc.”

Another very important group of problems is related to subjective factors of adult education: the dissemina-
tion of the idea of adult education and promoting the culture of adult education. Half of the respondents 
indicated that officials lack understanding about the importance of adult education. Even more of them 
indicated employers’ unwillingness to develop employees’ qualifications and adults’ lack of motivation to 
learn as reasonable factors. The motivation level in the country is low: the data of the inhabitant survey 
revealed that one-third of the total would like to learn and only one-fourth of those who do not study or have 
not studied recently would like to do it. Employers’ attitude is an important factor especially in the situation 
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when there is neither standardised acknowledgement system of even formal education certificates nor the 
system of requirements for qualifications in various fields, which would enable employers encourage and 
evaluate employers’ qualifications regardless their subjective opinion. Employers’ attitudes determine adult 
education opportunities especially in private sector. The data of the inhabitant survey proved employers’ low 
interest in promoting employees’ in-service training: a motive “an employer encourages” was indicated only 
by 16 percent of those who learn and 6 percent of those who do not learn, but would like to.

Keywords: lifelong learning, motive learning of adult, education politics.
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