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SANTRAUKA 

Aušra Šileikienė 

Magistro darbas 

ATEITIES KŪRIMO PRIELAIDOS LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIME 

Vadovas dr. L. Ţilinskaitė, Vytauto Didţiojo universitetas, Švietimo studijų centras 

Reikšminiai ţodţiai: ateities kūrimas, ateities įţvalgos, andragogas, suaugusiųjų švietimas, 

tendencija, vizija. 

Suaugusiųjų švietimo sistemai šiandien keliami vis didesni reikalavimai, nes ji turi atliepti 

visų suaugusiųjų besimokančiųjų poreikius ir būtent per ją yra įgyvendinama MVG vizija. O aktyvus 

ateities kūrimas per veiklą yra vienas svarbiausių MVG sampratos bruoţų. Ateities kūrimo veikla 

siekiama sukurti labiausiai trokštamą ateitį. Suaugusiųjų švietimo sistemoje pagrindinis ateities 

kūrėjas yra andragogas, kuris ne tik pats turėtų kurti ateities vizijas, bet prisidėti prie asmeninių 

besimokančiojo suaugusiojo vizijų kūrimo. Taip pat andragogas, kaip vadybininkas, turėtų kurti ir 

organizacijos ateitį bei prisidėti prie Lietuvos suaugusiųjų švietimo ateities kūrimo. Šiuo darbu 

siekiama išsiaiškinti kokios ateities kūrimo prielaidos yra Lietuvos suaugusiųjų švietime. 

Darbo objektas – ateities kūrimas suaugusiųjų švietime. 

Tyrimo tikslas: išryškinti ateities kūrimo prielaidas Lietuvos suaugusiųjų švietime. Tyrimo 

tikslas konkretinamas uţdaviniais: 1) išryškinti ateities kūrimo sampratą; 2) išryškinti ateities 

įţvalgas suaugusiųjų švietime; 3) atskleisti ateities kūrimo ypatumus andragogo profesinėje veikloje; 

4) atskleisti andragogų vadybininkų vizijas (Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistemos vizija; 

suaugusiųjų švietimo sistemos organizacijos vizija; asmeninė (besimokančio asmens). 

Teorinėje tyrimo dalyje buvo taikyti mokslinės literatūros ir suaugusiųjų švietimą 

reglamentuojančių politinių dokumentų analizės metodai, taip pat sintezė ir apibendrinimas. Atlikus 

šaltinių analizę buvo išryškinta ateities kūrimo samprata, nuostatos bei būdai, pateiktos pagrindinės 

suaugusiųjų švietimo ateities įţvalgos ir apibrėţta ateities kūrimo reikšmė andragogo profesinėje 

veikloje. 

Empirinėje tyrimo dalyje taikyti giluminio interviu, turinio (content) ir aspektinės analizės 

metodai. Remtasi sisteminio mąstymo metodologine nuostata. Tyrime dalyvavo 11 ekspertų, iš visos 

Lietuvos. Tyrimas buvo atliktas 2014 m. kovo – balandţio mėnesiais. Atlikus tyrimo duomenų 

analizę, Lietuvos, organizacijos ir asmeniniame (besimokančiojo) lygmenyse, išryškėjo tendencijos 

bei vizijos: Lietuvos lygmenyje 3 tendencijos ir 12 vizijų; organizacijos lygmenyje 3 tendencijos ir 8 

vizijos; asmeniniame besimokančiojo lygmenyje 2 tendencijos ir 6 vizijos. Apibendrinus tyrimo 

rezultatus galima teigti, kad sąmoningos ir kryptingos ateities kūrimo prielaidos kuriamos 

organizacijos lygmenyje, kuris yra tiesiogiai susijęs tu tyrimo dalyvių profesine veikla. 
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SUMMARY 

Aušra Šileikienė 

Master thesis 

 ASSUMPTIONS OF FUTURE CREATION IN LITHUANIAN ADULT EDUCATION 

Supervisor dr. L. Ţilinskaitė, Vytautas Magnus University, Centre of Educational Studies 

Keywords: future creation, future insights, andragogue, adult education, tendency, vision. 

Higher and higher requirements are raised for the system of adult education as it should conform to 

the needs of all studying adults and LLL vision is implemented namely through it. Active creation of future 

through the activity is one of the most important features of LLL concept. The activity of future creation aims 

to create the most desirable future. Andragogue is the main maker of future in adult education system who 

should create future visions and contribute to personal creation of visions of studying adult. Andragogue, as 

the manager, should create the future of organization and to contribute to the creation of future of adult 

education in Lithuania. This work aims to ascertain what are the assumptions of future creation in adult 

education in Lithuania. 

Object of the work – future creation in adult education. 

Aim of the research: to highlight the assumptions of future creation in adult education in Lithuania. 

The aim of the research is concretized by the following goals: 1) to highlight the concept of future creation; 2) 

to highlight future insights in adult education; 3) to reveal the peculiarities of future creation in professional 

activity of andragogue; 4) to reveal the visions of andragogues managers  (Vision of adult education system in 

Lithuania; vision of organization of adult education system; personal vision (of studying person). 

Methods of analysis of scientific literature and political documents regulating adult education were 

applied in theoretical part of the research as well as synthesis and generalization. After the analysis of sources, 

the concept of future creation was highlighted as well as provisions and methods, also there were presented the 

main insights of adult education future and was defined the meaning of future creation in professional activity 

of andragogue.  

In-depth interview, content and aspect analysis methods were applied in empirical part of the 

research. Methodological provision of systemic thinking was taken into account. 11 experts from the whole 

Lithuania participated in the research. The research was performed within March-April, 2014. After the 

analysis of research data, at Lithuanian, organizational and personal (studying person) levels, the following 

tendencies and visions were revealed: at Lithuanian level 3 tendencies and 12 visions; at organizational level 3 

tendencies and 8 visions; at personal level of studying person 2 tendencies and 6 visions. After summarizing 

the results of the research, it is possible to claim that the assumptions of creation of conscious and purposeful 

future are created at organizational level which is directly associated with professional activity of these 

participants of the research.  
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PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŢODYNĖLIS 

Andragogas – asmuo, įgijęs valstybės nustatytą išsilavinimą ir andragogo kvalifikaciją, 

patvirtinančią galimybę dirbti andragoginį darbą. (Andragogo profesinės veiklos aprašo projektas, 

2011).  

Andragogo profesinė veikla – apima tris veiklos sritis: edukacinę (vykdoma mokymosi 

poreikių analizė, analizuojamas mokymo ir mokymosi procesas), vadybinę (planuojamos ir 

įgyvendinamos suaugusiųjų mokymo ir mokymosi sąlygos bei galimybės) ir tiriamąją (vertinamas 

suaugusiųjų švietimas, mokymas ir mokymasis) (Andragogo profesinės veiklos aprašas, 2013). 

Ateities studijos – spėjimu, prognoze, scenarijais ir kitais metodais bei technikomis grįsti į 

ateitį orientuoti tyrimai (Molis, 2008, p.10). 

Proaktyvumas – pasirengimas nuolat elgtis aktyviai (Covey, 2006) 

Suaugusiųjų švietimas – švietimas pagal įvairias suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo, 

kvalifikacijos tobulinimo bei papildomos kompetencijos įgijimo programas (Andragogo profesinės 

veiklos aprašo projektas, 2011).  

Kaitos tendencija – bendra kryptis, kuria linkusi judėti sistema. Tokia kryptis pasiţymi 

autonomiškumu ir įtaka tam tikroms veiklos sritims (LEONIE 2006). 

Vizija – tai suvokimas, kas esi, kur keliauji ir kuo vadovaujiesi keliaudamas (Blanchard ir 

Stoner 2006, p.75). 
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ĮVADAS 

Temos aktualumas. Suaugusiųjų švietimui pastaruoju metu skiriama vis daugiau dėmesio 

(daugėja besimokančių suaugusiųjų, daugėja mokslinių tyrimų, susijusių su suaugusiųjų švietimu). 

Tačiau ateities kūrimo veiklomis kol kas labiau domisi politologai ir vadybininkai nei edukologai. 

Pagrindinė ateities įţvalgų paskirtis – pasirengti labiausiai trokštamai ateičiai (LEONIE, 2006), o 

ateities švietimo prasmė – siekti, kad ţmonija išliktų (Gaudin, 2005). XXI amţius – ne tik sparčių 

pasikeitimų, bet ir nuolatinio mokymosi amţius, kuriame ţmonėms vis greičiau reikia išmokti 

prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių aplinkos sąlygų (Rouvillois iš Juozaitis, 2008). Europos 

Tarybos posėdyje, vykusiame Lisabonoje 2000 m. buvo konstatuota, jog Europa neabejotinai perėjo į 

„ţinių amţių“, kuriame mokymasis visą gyvenimą (toliau – MVG) tampa būtinybe, t. y. svarbiausiu 

prioritetu (angl. top priority) visoje Europoje. Sėkmingą perėjimą prie ţiniomis pagrįsto ūkio ir 

visuomenės turi lydėti perėjimas prie mokymosi visą gyvenimą, kuriame ypatingą vietą uţima 

suaugusiųjų švietimas ir andragogas, kaip šio proceso koordinatorius, bei besimokantysis. Vienas 

svarbiausių MVG konteksto sampratos bruoţų – aktyvus ateities kūrimas per veiklą (Ţilinskaitė, 

2008). Tačiau UNESCO statistikos instituto (UNESCO Institute for Statistics) (2014) duomenimis, 

pasaulyje gyvena 774 milijonai neraštingų suaugusių gyventojų. Taigi atotrūkis tarp MVG vizijos ir 

neraštingumo problemų yra akivaizdus, ţvelgiant ne tik į pasaulinį kontekstą, bet ir į situacija 

Lietuvoje, kur neraštingumo lygis 2009 metais siekė 24,3 proc. („Dialogas“ 2011). Neraštingi 

asmenys neturi reikiamo pagrindo, kad galėtų tapti MVG vizijos įgyvendintojais, jie atsiduria 

visuomenės „uţribyje“. Todėl, siekiant įgyvendinti MVG viziją Lietuvoje, reikalingi profesionaliai 

paruošti andragogai.  

Ateities numatymas glaudţiai susijęs su šiandieninio konteksto analize bei vyraujančiais 

kaitos veiksniais: globaliniais, demografiniais, ekonominiais, technologiniais, informaciniais ir 

panašiais. Kaita sukelia sumaištį, o gebėjimas galvoti apie ateitį visada yra apribotas konteksto. 

LEONIE (2006) ateities studijose sprendţiami klausimai: kas yra galima, kas tikėtina ir ko trokštama. 

Atsigręţdami į tai kas buvo praeityje, matydami dabartinį kontekstą ir suvokdami ko trokštame, 

galime imtis ateities kūrimo veiklos. Santykis su ateities kūrimo veikla gali būti dvejopas – aktyvus ir 

pasyvus. Pasirinkta pozicija nulemia kokia bus ateitis – tokia kokios troškome ar tokia, kokia yra, nes 

nesiėmėme jokių veiksmų. Siekiant kurti trokštamą ateitį, reikėtų pasitelkti asmeninę vadybą, kurios 

pirmasis principas – proaktyvumas. 

Temos ištirtumas. Socialinių mokslų srities edukologijos krypties problemos nagrinėjamos 

įvairių autorių (Juozaitis, 2008; Gedvilienė, 2006; Zuzevičiūtė, 2006; Teresevičienė 2006) darbuose, 

http://unesco.lt/UIS%20http:/www.uis.unesco.org
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kuriuose didţiausias dėmesys skiriamas suaugusių mokymuisi. Lietuvos švietimo ir mokslo 

ministerijos uţsakymu atlikta „Švietimo tyrimų būklės apţvalga“ (Būdienė, 2008), atskleidė, kad 

Lietuva pateko į grupę šalių, kurios mokymosi visą gyvenimą lygis 2003 metais buvo vienas 

ţemiausių – 4,5 proc. (Europos vidurkis 8,3 proc.). EBPO ekspertai rekomendavo Lietuvai spręsti 

patyrusių andragogų trūkumo problemą, taip pat nurodė, kad nesiimant realių veiksmų pilietinės 

visuomenės kūrimas (kurią sukurti siekiama per mokymąsi visą gyvenimą) gali likti tik „tuščia 

retorika“. Realiai andragogų trūksta didesnėje dalyje švietimo įstaigų. Naujovės suaugusiųjų švietime 

savivaldybių lygiu diegiamos aktyvių asmenybių iniciatyva, o ne veikia kaip planinga organizuota 

sistema. Suaugusiųjų švietimui skiriamas dėmesys neretai yra deklaratyvaus pobūdţio. Jam skiriamas 

dėmesys daţnai nėra paremtas realiais veiksmais. (Būdienė, 2008). Ne maţiau aktuali problema – 

valstybinio koordinavimo bei strategijos suaugusiųjų švietimo srityje trūkumas (Būdienė,, 2008).  

 Andragogo vaidmenį suaugusiųjų švietimo sistemoje savo disertacijose išryškina Ţilinskaitė 

(2007) ir Juozaitis (2008). Suaugusiųjų švietimo problemas tyrinėja Linkaitytė (2008). UNESCO 

(GRALE) (2010) suaugusiųjų švietimo ataskaita atskleidţia globalines suaugusiųjų švietimo 

problemas. Siekiant nustatyti šiandieninę suaugusiųjų švietimo būklę, daug dėmesio skiriama 

besimokančiajam asmeniui. Andragogas suvokiamas kaip paslaugos teikėjas. Tačiau, andragogui, 

kaip specialistui, neuţtenka gerai atlikti vadybines ir edukacines funkcijas. Nors ateities studijų 

metodai vis populiarėja ir yra vis plačiau taikomi, tačiau Augustinaičio ir kt. (2009) teigimu, 

nepakanka metodologinių tyrimų. Atlikta dokumentų „Mokymosi visą gyvenimą memorandumo“ 

(2001), Komisijos komunikatas „Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu“ (2006), 

„Mokymosi visą gyvenimą uţtikrinimo strategija“ (2008) analizė atskleidţia, kad andragogas turėtų 

būti kaitos iniciatorius, mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendintojas. Taigi, svarbu kad 

andragogas atliktų jam projektuojamą vaidmenį, jo filosofinės nuostatos turi skatinti kurti ateities 

scenarijus, planuoti ateitį ir būti kaitos procesų priešakyje. Nors ateities kūrimo veiklas analizuoja 

Kvedaravičius (2006); Janeliūnas ir Kasčiūnas (2007); Molis (2008); Augustinaitis, Rudzikienė, 

Petrauskas ir kiti (2009); Jesevičiūtė-Ufartienė (2010); Grincevičius (2012), tačiau pasigendama 

mokslinių darbų, atskleidţiančių ir teoriškai pagrindţiančių andragogo ateities inicijavimo svarbą 

profesinėje veikloje. Taigi egzistuoja prieštaravimas tarp MVG deklaruojamo reikšmingumo ir realių 

MVG realizavimo sąlygų sudarymo. 

Probleminis klausimas: Kaip andragogas gali prisidėti prie ateities kūrimo suaugusiųjų 

švietime? 

Darbo objektas – ateities kūrimas suaugusiųjų švietime. 

Darbo tikslas  – išryškinti ateities kūrimo prielaidas Lietuvos suaugusiųjų švietime. 

 

 



8 

 

Uţdaviniai: 

1. Išryškinti ateities kūrimo sampratą; 

2. Išryškinti ateities įţvalgas suaugusiųjų švietime; 

3. Atskleisti ateities kūrimo ypatumus andragogo profesinėje veikloje; 

4. Atskleisti andragogų poţiūrį į suaugusiųjų švietimo ateities kūrimą Lietuvos, 

organizacijos ir asmeniniame besimokančiojo lygmenyse. 

Tyrimo metodologija: kokybinė 

Tyrimo tipas: aprašomasis 

Metodai:  

Teorinės dalies metodai: mokslinės literatūros ir suaugusiųjų švietimą reglamentuojančių 

politinių dokumentų analizė, sintezė ir apibendrinimas; 

Empirinės dalies metodai: giluminis interviu, turinio (content) ir aspektinės analizės 

metodas. 

Metodologinė nuostata: Sisteminė intervencija – numato sąmoningą siekimą, projektavimą 

bei įgyvendinimą konkrečiame socialiniame kontekste (Midgley, 2000). 

Tyrimo organizavimas: Tiriamasis darbas atliktas 2013 - 2014 m., keturiais etapais: 

1. Teorinių šaltinių paieška, analizavimas, teorinių bei metodologinių pagrindų 

formulavimas; 

2. Tyrimo instrumento kūrimas, interviu organizavimas; 

3. Tyrimo duomenų analizė, apibendrinimas; 

4. Išvadų pateikimas. 

Darbo struktūra: Magistro baigiamąjį darbą sudaro santrauka lietuvių ir anglų kalbomis, 

įvadas, pagrindinių sąvokų ţodynėlis, keturi skyriai, išvados, rekomendacijos.  
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1. ATEITIES KŪRIMO TEORINĖS PRIELAIDOS 

1.1. Ateities kūrimo reikšmė 

1.1.1. Ateities studijų raida ir paskirtis 

Ateitis ţmoniją domino visais laikais. Šiandieniniame, sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, 

ateitis atlieka dar svarbesnį vaidmenį ir ateities studijos tampa kasdienine veikla daugybei įvairių 

sričių mokslininkų. Pasak Sales, Fournier ir Sénéchal (2007, p.3), šiuolaikinė visuomenė „apsėsta“ 

ţinių ir informacijos kaupimo bei įvairiausių nūdienos komunikacijos ir kūrybiškumo apraiškų. Visos 

kada nors susiformavusios ţmonių grupės ar įvairių interesų vienijamos bendruomenės (pvz. 

socialiniai tinklai) atsirado dėl ţmonių kūrybos ir kūrybiškumo, dalijimosi informacija ir ţiniomis, 

ţodiniais kūriniais, įvairiomis fizinėmis jausmų ir emocijų išraiškos formomis, simboliniais kūriniais; 

ir tuo pat metu net ir maţiausios inovacijos visuomet uţtikrindavo socialinio gyvenimo tąsą. Sales ir 

kt. (2007) pastebi, kad kaip bepavadintume šiuolaikinę visuomenę – ţinių visuomene, informacijos 

visuomene, įtinklinta visuomene, kūrybiška visuomene – tenka pastebėti, kad mūsų gyvenimas dar 

niekada taip stipriai nepriklausė nuo sukauptų ţinių, naujųjų informacijos ir komunikacijos 

technologijų, besiformuojančių tinklų, mokslinių tyrimų bei nuolatinio, didţiulį pagreitį įgavusio 

kūrybiškumo poreikio kiekvienoje srityje; bet čia reikia nepamiršti vieno dalyko – kūrybiškumas tuo 

pat metu gali būti inovatyvus, destruktyvus bei adaptyvus. Kūrybiškumas šiuolaikinėje įtinklintoje 

visuomenėje apibūdinamas netgi kaip „refleksyvus“: kūrėjo darbas, praeityje laikytas nereikšminga 

ekonomine veikla, vis daţniau suvokiamas kaip paţangiausia naujų gamybos būdų ir naujų darbo 

santykių raiška, atsiradusia dėl pastarųjų kapitalizmo sistemos pokyčių, o komunikacija tapo 

„refleksyvaus kūrybiškumo katalizatoriumi“ (Sales ir kt. 2007, p.3 - 4).  

Ateities studijų raida. Molio (2008) teigimu, XIX amţiuje ateities studijos traktuotos kaip 

„savireflektyvus kultūros studijų veiksmas, moralinė filosofija ir kūrybos įrankis“ (2008, p. 19). 

Futurologijos (future – ateitis , logos – mokslas) mokslo pradţią, anot Janeliūno ir Kasčiūno, nulėmė 

: „1902 m. išspausdintas britų rašytojo ir mokslininko Herberto George’o Wellso kūrinys 

„Mechanikos ir mokslo progreso poveikio ţmogaus gyvenimui ir mintims numatymai“   

(„Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life and 

Thought“) (2007, p.8). Šioje knygoje buvo aprašomi galimi XX a. technologiniai pokyčiai ir dėl jų 

galintys įvykti socialiniai bei politiniai pasaulio sukrėtimai. Knyga sukėlė didelį to meto visuomenės 

susidomėjimą. Tačiau, nepaisant susidomėjimo ir pamąstymų apie ateities studijų perspektyvas, 

tikroji futurologijos evoliucija prasidėjo praėjus maţdaug 60 metų nuo Wellso darbų, teigia Molis 

(2008, p. 20). Janeliūnas ir Kasčiūnas (2007) paţymi, kad ateities studijomis labiau susidomėta 

sukūrus branduolinį ginklą, nes karinės institucijos siekė numatyti ekologinius, politinius ir 

socialinius branduolinio ginklo panaudojimo padarinius, taip pat siekė išsiaiškinti kokios 
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technologijos bus sukurtos ateityje. Augustinaičio ir kt. (2009) teigimu, mokslinėmis ateities 

studijomis susidomėta apie 1930 metus, tačiau pripaţintomis jos tapo tik po Antrojo pasaulinio karo 

(2009, p.164 ).  

Šiandieninių ateities studijų tyrimų laukas itin platus. Jis apima bemaţ visas technologijų 

plėtros ir socialinių tyrimų sritis. Ateities studijos ypatingos tuo, kad jos nėra atskira mokslo 

disciplina, bet jungia skirtingų mokslo sričių ţinias (Augustinaitis ir kt., 2009, p.164). Kuriasi 

Europos technologijų platformos (ETP), tai Europos inovacijų iniciatyva, siekianti numatyti Europos 

vystymosi kryptis, sprendţiant pagrindines ES problemas. ETP, tai instrumentas skatinti valstybinio 

ir privataus sektorių partnerystę mokslinių tyrimų veikloje Europai svarbiausiose technologinėse 

srityse. ETP nustato mokslinių tyrimų ir plėtros prioritetus, laiko grafikus ir darbo planus daugeliui 

strategiškai svarbių sričių, kur Europos ateities augimas, konkurencingumas ir darni plėtra priklauso 

nuo esminės mokslinių tyrimų ir technologijų paţangos vidutiniu ir ilgu laikotarpiu.  

1967 m. buvo įkurta Pasaulinė ateities studijų federacija (WFSF) - organizacija, suvienijusi 

apie 500 asmenų ir 60 institucijų visame pasaulyje ir paskelbusi misiją skatinti ateitie studijas bei 

tyrimus  (Molis, 2008, p.20) . Janeliūnas ir Kasčiūnas (2007) taip pat įvardina pasaulyje gerai 

ţinomas JAV CŢV studijas: „Globalios tendencijos 2015“ (Global Trends 2015, 2000) ir „Braiţant 

globalią ateitį“ („Mapping the Global Future“, 2004) (2007, p. 11).  

Ateities studijose pateikiami tikėtiniausi tarptautinės sistemos kaitos ir saugumo iššūkių 

scenarijai. Šiomis studijomis siekiama įvardinti pasaulines įvairių mokslo sričių tendencijas ir 

pasiruošti galimiems ateities iššūkiams, todėl ateities studijos pasiţymi itin plačiu tyrimų lauku.  

Ateities studijų paskirtis. Ateities studijos atsirado XX amţiuje, siekiant numatyti galimus 

technologinių pokyčių bei branduolinio ginklo panaudojimo padarinius. Mokslininkų teigimu 

(Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007; Augustinaitis ir kt., 2009; Grincevičius, 2012), ateities studijos iš 

pradţių buvo vadinamos ateities prognozėmis ir jų pradinis tikslas buvo numatyti (prognozuoti) 

galimus ateities pokyčius. Tačiau, Molis (2008) pabrėţia, kad vėliau paaiškėjo, jog net trumpo laiko 

prognozės (sudarytos remiantis matematiniais skaičiavimais) vis daţniau nepasitvirtindavo (Molis, 

2008, p. 23), bet poreikis ţinoti kas bus ateityje tik didėjo. 

Ateities studijos darėsi vis reikalingesnės ir XXI amţiuje ateitis tapo svarbi ne tik 

kiekvienam individualiai, tačiau ir atskiroms struktūroms, organizacijoms, valstybėms bei visam 

globalizacijos apimtam pasauliui. Pastaraisiais metais itin susidomėta ateities studijomis ir jos apima 

bemaţ visas ţmonijos veiklos sritis. Pagrindinis ateities studijų tikslas – sukurti trokštamą ateitį.  

LEONIE (2006) teigiama, kad pagrindinė ateities studijų paskirtis yra padėti pasiruošti 

labiausiai trokštamai ateičiai, tačiau troškimai negali būti nepamatuoti ir nerealūs. „Siekiant sukurti 

labiausiai trokštamą ateitį, svarbu suvokti kontekstą, kuriame šiandien gyvename. Ţmogaus 

gebėjimas galvoti apie ateitį, visada yra konkrečiame kontekste ir juo apribotas“ (Ţilinskaitė, 2007, 
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p.20). „Ateitis nebėra duotybė“ (Prigogine, 2006, p. 136) ir ji nenutinka, o yra sukuriama veiklumu 

arba neveiklumu. Įvertindami tai, kas gali nutikti, galime sąmoningai apsispręsti, kokios ateities 

norime ir jos siekti.  

Ateities studijos sprendţia trijų tipų klausimus: 

 kas tikėtina; 

  kas galima; 

  ko trokštama (Linkaitytės ir Ţilinskaitės 2008, p. 141). 

 Ateities studijų pradţią lėmė Wellso darbas apie mechanikos ir mokslo progreso poveikį 

ţmonijai, tačiau susidomėjimas šiomis studijomis išaugo po Antrojo pasaulinio karo. Karinė pramonė 

siekė numatyti kokie ginklai bus sukurti ateityje ir kokią grėsmę jie gali kelti ţmonijos egzistencijai. 

Vėliau ateities studijos sudomino ne tik karines organizacijas bei techninių sričių specialistus, bet 

jomis susidomėjo ir kitų sričių mokslininkai (švietimo, politikos, ekonomikos, tarptautinių santykių ir 

kt.) Šiandien ateities studijomis domisi kiekviena save gerbianti besivystanti organizacija ir siekia ne 

tik numatyti kas bus ateityje, bet ir sukurti norimą ateitį.  

1.1.2. Filosofinės ateities kūrimo nuostatos 

Kvedaravičiaus (2006) teigimu, filosofijoje ir fizikoje laikas dalinamas į dvi dalis: praeitį ir 

ateitį, nes dabartis, šiems mokslams yra tik akimirka, milisekundė (2006, p. 115). Dabartis kiekvieną 

sekundę tampa praeitimi, todėl nėra tokia įdomi, kaip ateitis, kuri laukia po kelių ar keliolikos metų. 

Tačiau, veikti mes galime tik dabartyje, todėl ji mums svarbi kuriant ateitį.  

Pasaulio ir bendruomenės ateitis bei gerovė labiausiai rūpėjo socialiniams 

rekonstrukcionistams. Duoblienės (2006) teigimu, jie telkė visas pastangas į bendruomeniškumo 

ugdymą, aktyvų dalyvavimą politinėje ir socialinėje veikloje, visų mokslų „pajungimą“ ateities 

vizijoms realizuoti ir kurti gerovei. (Duoblienė, 2006, p. 18). Ozmon ir Craver (1996) akcentuoja, 

kad rekonstrukcionistai remiasi dviem pagrindinėmis prielaidomis:  

1) visuomenę reikia nuolatos pertvarkyti;  

2) socialinės permainos susiję tiek su ugdymo pertvarkymu, tiek su ugdymo pritaikymu, 

pertvarkant visuomenę (Ozmon ir Craver, 1996, p. 208) 

Rekonstrukcionizmo atstovų vertybės: „laisvė, visuomenės gerovė, darni plėtra, visuotinis 

išsilavinimas, demokratija, atsakomybė, aktyvumas, lygiateisiškumas“ (Duoblienė, 2006, p. 19). 

Vienas ţinomiausių socialinio rekonstrukcionizmo atstovų, išgarsėjusių bestseleriu tapusia 

knyga „Ateities šokas“ (1970) yra Tofleris (Naitas, 2001, p. 119/120). Jis pabrėţia, kad ateitį reikia 

kurti šiandien ir pataria įsivaizduoti ateitį tam, kad išvengtume vadinamojo „ateities šoko“.  

Toffleris siūlo kurti įvairius ateities scenarijus, nes numačius galimus ateities modelius 

įmanoma sėkmingiau pasiruošti rytojui. Pasaulis jau seniai nėra statiškas ir rytdiena nėra tik šios 

dienos atkartojimas. Anot Rouvillois, (2004) „Ţmonėms vis greičiau reikės išmokti prisitaikyti prie 



12 

 

sparčiai besikeičiančių kasdienos sąlygų“ (Juozaitis, 2008, p. 4). Tačiau, Tofflerio patirtis parodė, 

kad asmeninės ir socialinės ateities kūrimo orientyrai gerokai skiriasi. Asmenys savo ateitį kuria 

atsiedami ją nuo sociumo (Duoblienė, 2006, p. 19). Ţmogus nuo maţens pradeda formuoti savo 

ateities perspektyvas, asmens ateitis priklauso nuo jo norų ir siekių. Ţmogus turi patikėti savimi, 

gebėti save kreipti, valdyti, stengtis padaryti gyvenimą geresnį nei jis yra ar anksčiau buvo. 

Ţinojimas skatina veikti, o veikla praplečia ţinojimą. Ţmogus turi nebijoti ateities ir tapti kitimą 

skatinančiu veiksniu (Švietimo organizacijų kokybės vadyba, 2008, p. 18). Kiekvieno ţmogaus ateitis 

priklauso nuo jo siekių, nuo susikurtos ateities vizijos. Taip pat nuo nuostatos į kaitą, veiklumo, 

aktyvumo ir kūrybiškumo. Tam, kad ţmogus jaustųsi laisvas ir galėtų kurti savo gyvenimą, jis turi 

atsikratyti baimės ir išlaisvinti savo vaizduotę.  

Gedvilienė ir Zuzevičiūtė (2007) rekonstrukcionizmą įvardina kaip ganėtinai radikalią 

filosofijos kryptį, kuri atsirado apie 1930 metus Jungtinėse Amerikos valstijose.  Naito (2001) 

teigimu, Didţiosios depresijos apimtoje šalyje buvo baisi socialinė netvarka. Siekdamas socialinių 

pokyčių, Kauntsas (Counts) iškėlė provokuojantį klausimą: „ar mokykla išdrįs sukurti naują socialinę 

santvarką? „ (Naitas, 2001, p. 116). Brameldas išgarsėjo teze, kad švietimo sistema yra visuomenės 

keitimo aikštelė. Jo teigimu, švietimas atlieka du pagrindinius vaidmenis: uţtikrina kultūros 

tęstinumą ir keičia kultūrą (Ališauskas, 2010, p. 37).  

Rekontrukcionizmo filosofijos atstovai įsitikinę, kad ugdymas turėtų tapti paţangia jėga, 

įtvirtinant naujus kultūros modelius ir šalinant socialines negeroves. Visuomenė, su švietimo pagalba, 

turi nuolatos keistis, o socialinės permainos turi skatinti paties švietimo kaitą (Ozmon ir Craver, 

1996). Rekonstrukcionistams ateitis yra ne tik tai, kas dar įvyks, bet ir tai, ką savo pačių pastangomis 

galima paversti graţiu ir daug ţadančiu rytojaus pasauliu.  

Progresyvistai, kaip ir rekonstrukcionistai taip pat tikėjo tokia ateitimi, kurią kiekvienas 

ţmogus konstruoja pats (Duoblienė, 2006, p. 18). Tavoras (2009) pastebi, kad progresyvizmo 

filosofijos ir „naujosios“, „aktyviosios mokyklos“ pedagogai Ferjeras (Ferriere), Dekroli (Decroly), 

Litcas (Lietz), Demolenas (Demolins) ugdymą traktavo kaip asmenybės gebėjimų plėtotės skatinimą 

ir ypač akcentavo savęs realizavimo galią (Tavoras, 2009 p. 20). Progresyvizmo filosofijos atstovai 

švietimą suvokė kaip svarų socialinės kaitos variklį. Socialinę kaitą siejo su atsakingo, savimi 

pasitikinčio ir veiklaus ţmogaus, dalyvaujančio socialiniuose procesuose, ugdymu (Teresevičienė, 

Gedvilienė, Zuzevičiūtė, 2006). Pasak progresyvistų, ugdymas yra tiek gajus, kiek skatina kiekvieno 

asmens paţangą. Jie siūlo atsisakyti daugelio psichologinių ir moralinių barjerų, tvarkos ir pačiam 

kurti vizijas bei realizuoti jas sau pačiam patogiu būdu.  

Rekonstrukcionizmo bei progresyvizmo filosofinės nuostatos aktualizuoja kaitą, pabrėţia 

ateities kūrimo svarbą tiek visuomenei, tiek asmeniui. Ugdymas – tai priemonė, kuri padeda keisti 

pasaulį. Ţinojimas skatina veikti, o veiklus ţmogus visą laiką siekia naujų ţinių ir mokosi visą 
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gyvenimą. Taigi, ţmogus, kuriantis ateitį turi vadovautis rekonstrukcionizmo ir progresyvizmo 

filosofinėmis nuostatomis taip pat visą gyvenimą siekti ţinių ir aktyviai veikti tam, kad realizuotų 

savo asmeninę viziją. 

1.1.3. Vadybinės ateities kūrimo nuostatos ir organizacijos progresas 

Enšteino teigimu, „nei viena problema negali būti išspręsta, remiantis tais pačiais 

įsitikinimais, dėl kurių ji ir radosi“ (Kvedaravičius, 2006, p. 363). Taigi, tiek siekiant spręsti įvairias 

problemas bei norint iš anksto uţkirsti joms kelią, tiek kuriant trokštamą ateitį, reikia ieškoti pokyčių. 

Vadybininkai nuolat ieško naujų pokyčių galimybių, kurie padėtų vystyti organizaciją bei ţingsnis po 

ţingsnio artėti link vizijos įgyvendinimo. 

 Jucevičiaus (1998) teigimu, vadyba yra tikslinga veikla, kuria organizuotai siekiama 

rezultatų. Taigi, galima daryti prielaidą, kad vadybininkai turėtų būti nuolat aktyviai veikiantys 

asmenys. Siekiant keisti neadaptyvų, neproduktyvų elgesį ir paskatinti kaitą, reikėtų pasirinkti 

proaktyvumo nuostatą į kaitą. 

 Proaktyvumas yra pirmasis asmeninės vadybos principas, anot (Covey, 2006), tai nuolatinis 

pasirengimas elgtis aktyviai, nugalint išorines sąlygas ir aplinkybes bei pasirinkimas pačiam lemti 

įvykius, o ne plaukti pasroviui ar būti įvykių auka. Nuostata elgtis proaktyviai turėtų tapti kasdieniniu 

įpročiu. Proaktyvumas, tai galia ir sugebėjimas, kurį turi kiekvienas. Ţmogaus proaktyvumo lygį 

parodo jo nuostatos į kaitą (žr. 1 paveikslą). 

0.Inercija – aukos būsena. Priešinamasi kaitai. 

1.Kaitos įsisąmoninimas. Nepakankamai suvokiami kaitos procesai, tačiau kaita 

įsisąmoninama, nors nebūtinai gebama strategiškai į ją reaguoti. 

2.Reaktyvumas: prisitaikymas prie kaitos. Reaktyvumas apima pasipriešinimą kaitai.  

 

 

 

 

 

1 pav. Nuostatos į kaitą  

Informacijos šaltinis: LEONIE (2006) Understanding change, adapting to change, shaping the future, p.82 

 http://www.menon.org/projects/learning-in-europe (ţiūrėta 2014 04 28) 

Reaktyvūs individai, Covey (2006) teigimu, yra nuolatos atakuojami įvairiausių kaitos 

galimybių, tačiau jie reaguoja atsisakydami kaitos. Jie orientuojasi į praeitį motyvuodami, kad visada 

http://www.menon.org/projects/learning-in-europe
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darė būtent taip. Toks poţiūris nėra atviras naujovėms, greičiau jau nukreiptas į tradicijas ir jų 

išsaugojimą. Šios reakcijos rezultatas yra greitas prisitaikymas prie kaitos, tačiau ne ilgalaikė kaita.  

3. Proaktyvumas – pasirengimas kurti trokštamą ateitį. Proaktyvus veikėjas stengiasi 

pagreitinti kaitą, o ne tik į ją reaguoti. Šis poţiūris gali vesti į visiškai naują paradigmą bei skirtingą 

poţiūrį tam, kad būtų galima kreipti ateities vystymąsi (Covey, 2006). 

Apibendrinant, proaktyvumą galima apibūdinti kaip sąmoningą asmenybės pasirengimą 

aktyviai elgtis ir tokiu būdu kurti trokštamą ateitį bei skatinti kaitą. Proaktyvumo priešingybė – 

reaktyvumas . Anot Covey (2006), nuostatas į ateitį atskleidţia leksika, asmens ţodyno fragmentuose 

daţniausiai pasitaikančios frazės ( žr.1 lentelę). 

Reaktyvios ir proaktyvios asmenybės ţodyno fragmentų palyginimas  1 lentelė 

Reaktyvios asmenybės ţodyno fragmentai Proaktyvios asmenybės ţodyno fragmentai 

Nieko negaliu padaryti… Išsiaiškinkime kokios mūsų galimybės 

Toks jau esu… Galiu elgtis kitaip 

Jis varo mane iš proto… Aš valdau savo jausmus 

Jie man to neleis padaryti… Galiu jiems pasiūlyti veiksmingą 

Turiu daryti taip, kaip jie nori… Pasirinksiu tinkamiausią atsaką. 

Negaliu… Renkuosi… 

Deja, privalau… Man labiau patinka… 

Jeigu tik… Padarysiu… 

Informacijos šaltinis: Covey. 2006, p. 86. 

 

Palyginus reaktyvios ir proaktyvios asmenybės ţodyno fragmentus, akcentuotina, kad 

reaktyvi asmenybė yra pasyvi, pasiduoda kitų įtakai, mano, kad negali nieko pakeisti, o proaktyvi - 

turi pasirinkimo laisvę ir nėra prisirišusi prie standartinio elgesio modelio. Taigi, ţmogaus elgesys 

yra sąmoningo, vertybėmis paremto pasirinkimo rezultatas. Proaktyvumas skatina veikti čia ir dabar 

tam, kad sukurtume trokštamą ateitį, Covey (2006) siūlo pasitelkti turimas vidines galias ir pateikia 

proaktyvumo modelį, kuris gali padėti kuriant trokštamą ateitį (ţr. 2 paveikslą). Stimulas nuo 

ţmogaus nepriklauso, tačiau kiekvienas turi laisvę pasirinkti kaip reaguoti į vieną ar kitą stimulą, 

kokį atsaką pasirinkti. R. Yeh ir S. Yeh (2007) teigia, kad viena iš prieţasčių, kodėl ateitis 

nenuspėjama, yra tai, kad mes galime jai daryti įtaką (2007, p. 97) Pirmiausia reikia išsiaiškinti savo 

interesų ratą ir rūpintis tais dalykais, kuriuos mes galime pakeisti, neeikvojant laiko ir energijos 

dalykams, kurie nuo mūsų visiškai nepriklauso.  
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2 pav. Proaktyvumo modelis Informacijos šaltinis: Covey, 2006, p. 79 

Sugebėjimas susivokti (savivoka) leidţia ţmonėms paţvelgti į save iš šalies ar net analizuoti 

savivokos paradigmą, kuri iš esmės nulemia veiksmų efektyvumą (Covey, 2006). Savivoka yra 

paremta savistaba – savo paties psichinių reiškinių ir veiksmų stebėjimu, kurio metu ţvelgiame į savo 

vidinį pasaulį, stebime savo jausmus, norus bei ketinimus (Almonaitienė, Antinienė, 2002). Be 

savivokos, ţmonėms duota vaizduotė ir sąžinė – vidinis instrumentas, kuris padeda nustatyti, kas yra 

gera, o kas – bloga. Sąţinė – dorovinio atsakingumo uţ savo poelgius jausmas, jų vertės 

įsisąmoninimas (Keinys, 2000, p. 682). Sąţiningas ţmogus turi būti tiek savo paties, tiek kitų asmenų 

atţvilgiu. Vaizduotė tai vaizdavimosi galia, fantazija (Keinys, 2000, p. 905). Covey (2006) vaizduotę 

apibūdina kaip gebėjimą mintyse kurti tuos dalykus, kurių tikrovėje nėra. Rac (Рац, 1991/1) pabrėţia, 

kad ateities kūrimo esmė yra ne naudoti turimus ir potencialius išteklius bei galimybes, o sukurti 

potencialius išteklius ir galimybes. Tai padaryti galima pasitelkus vaizduotę, bei nestandartinius 

mąstymo būdus. Vienas iš tokių mąstymo būdų yra horizontalus mąstymas (angl. Lateral Thinking), 

sukurtas garsaus psichologo De Bono. Tai sąmoningas, sistemingas mąstymo procesas, kurio esmė 

yra paţvelgti į problemą iš skirtingų pusių. Tokia mąstymo technika gali padėti surasti novatorišką 

bei unikalų sprendimo būdą. Horizontalusis mąstymas reikalauja lankstumo ir atvirumo, priimant 

naujas idėjas (Gurevičius, 2005, p. 3)  

Taip pat esame apdovanoti laisva valia: galime veikti taip, kaip mums diktuoja mūsų 

savivoka, galime atsispirti įtakai iš šalies, teigia Covey (2006). Anot jo, iš esmės proaktyvumas yra 

gebėjimas prisiimti atsakomybę uţ savo gyvenimą. Atsakomybė – sugebėjimas atsakyti, reiškia, 

pasirinkti savo atsaką. Tokį atsaką prisiima proaktyvūs ţmonės, todėl jų gyvenimas priklauso nuo 

vertybių, bet nepriklauso nuo aplinkybių. 

Galima teigti, kad asmens pasirengimą kurti trokštamą ateitį sąlygoja jo nuostatos į kaitą, 

taip pat gebėjimas susivokti, kreipti save tinkama linkme ir valdyti savo gyvenimą, nepaisant 

aplinkybių. Proaktyvumas suteikia galimybę kurti trokštamą ateitį ir valdyti aplinkybes.  

Reaktyvumas – priešingai, uţkerta kelią teigiamiems pokyčiams. Jesevičiūtės - Ufartienės 

(2010, p. 121) atlikto tyrimo duomenimis, tik 2,7 procentų organizacijų vadovų nusiteikę ateities 

atţvilgiu reaktyviai. Reaktyvi vadovo kaitos nuostata gali būti praţūtinga organizacijai ir prieštarauja 
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pačiai vadybos esmei. Taigi, švietimo bei kitų organizacijų ateitis turėtų būti kuriama remiantis 

proaoktyvumo nuostata.  

 Į ateities kūrimo veiklą turėtų įsitraukti charizmatiškos, kūrybingos ir proaktyvumo nuostata 

besivadovaujančios asmenybės. Pastaraisiais metais į ateities kūrimo veiklą įsitraukia vis daugiau 

įvairių sričių specialistų. Skirtingos ateities kūrimo veiklos, leidţia siekti skirtingų rezultatų, todėl jų 

pasirinkimas ir taikymas turi atitikti norimus gauti rezultatus. Viena iš pagrindinių sėkmingo ateities 

kūrimo veiklos prielaidų yra gebėjimas įţvelgti teisingą pasirinkimą iš daugybės alternatyvų 

(Zakarevičius ir kt., 2004, p. 416). 

 Martinas ir Irvinas (1984) paţymi, kad ateities įţvalgų tikslas – identifikuoti strategines 

mokslinių tyrimų kryptis, kurios galėtų duoti didţiausią ekonominę bei socialinę naudą. Grincevičius 

(2012) teigia, kad siaurąja prasme ateities įţvalgos gali būti suvokiamos kaip strateginio planavimo 

sudedamoji dalis (konkreti, planavimo procesą papildanti ateities prognozavimo metodika, derinama 

su ekspertinėmis įţvalgomis) (2012, p. 117). Strateginis planavimas yra struktūrizuotas procesas, 

naudojamas pasiekti ateityje numatytą tikslą, šio proceso rezultatas – planas (Grincevičiaus, 2012, p. 

117), kuris yra sukuriamas vizijos įgyvendinimui. Vizijos formavimui prielaidas sudaranti metodika, 

anot Noorderhaveno (1995), yra ateities įţvalgos. Anot Juozaičio (2010), vizija yra siekiamybė, 

įsivaizduojamos ateities situacijos įvardijimas (2010 p. 18), kitaip tariant – susikurtas galimos ateities 

situacijos vaizdas, kurį norėdami įgyvendinti, turime atlikti reikiamus veiksmus dabartyje. Vizijos 

tikslas yra kurti trokštamą ateitį (Yeh, R., T. ir Yeh, S., H., 2007, p. 97). Ji turėtų būti truputį 

utopiška, o kūrimo procesas turėtų būti generuojantis, t.y. skatintų aptarti esminius lūkesčius, 

troškimus. Kvedaravičiaus (2006) teigimu, neturint vizijos arba vaizdinio, negalėdami įsivaizduoti 

ateities, mes negalime planuoti veiklos, kitaip tariant, jei neţinome „ateities produktų“, tai kaip 

galime sukurti „mašiną“ tiems produktams gaminti (Kvedaravičius, 2006, p. 140). Taigi, vizija turėtų 

skatinti keistis, tobulėti. Akcentuotina, kad nors daţnai vizija įsivaizduojama kaip strateginio plano 

dalis, tačiau būtent ji ir yra svarbiausia strateginiame plane siekiant organizacijos vystymosi (žr. 2 

lentelę). 
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Vadybininko gebėjimai, reikšmingi strateginio plano įgyvendinimui. 2 lentelė 

A 
Analizuoti, 

planuoti, 

vystyti ir 

įgyvendinti 

bendrą viziją 

A1 
sukurti viziją A1.1 Analizuoti aplinką 

A1.2 Bendrauti tobulinant viziją 

A1.3 Įkvėpti kitus prisidėti prie vizijos plėtros 

A1.4 Uţtikrinti vizijos įvykdymą 

A2 
planą 

įgyvendinti šiai 

vizijai 

 

A2.1 Nustatyti strategijas 

A2.2 Sukurti strategijų įgyvendinimo planą 

A2.3 Sukurti bendravimo planą 

A3 

vadovauti, 

valdyti pokyčius 

ir nuolat tobulinti 

A3.1 Nuolat tobulinti ir įgyvendinti strateginį planą 

A3.2 Pasirinkti analitinę veiklą 

A3.3 Koreguoti strategiją 

 Informacijos šaltinis: vadybos kvalifikacijos standartai (National occupational standards for leadership and management in the post-compulsory learning and skills sector, 2005 p. 22) 

Vadybininko kūrybiškumas, inovatyvių idėjų paieška, gali pasitarnauti kaip švietimo 

organizacijos vystymąsi skatinanti jėga. Jesevičiūtė - Ufartienė (2010, p. 128) teigia, kad 

kuriančiajam svarbu: „pasitikėti savimi, paţinti save (savivoka, pagal Covey, 2006), tobulinti 

mąstymo įgūdţius“. 

Jesevičiūtės - Ufartienės (2010, p. 70) teigimu, ateities kūrimo veiklos gali padėti numatyti 

potencialias švietimo organizacijos problemas dar prieš joms atsirandant ir tokiu būdu uţkirsti joms 

kelią. Tačiau, pagrindinė ateities įţvalgų paskirtis yra ne spręsti problemas, bet sukurti norimą ateitį. 

Ateities kūrimo veikla yra švietimo bei kitų organizacijų vienas iš vystymosi veiksnių. Šios veiklos 

pagalba vystant švietimo organizaciją kuriamos naujos ţinios, sugebėjimai ir įgūdţiai.  

 Apibendrinant galima teigti, kad siekiant kurti ateitį, reikėtų pasitelkti vidines galias ir 

vadovautis proaktyvumo nuostata į kaitą. Vadybiniu poţiūriu, ateities kūrimas yra svarbi strateginio 

planavimo dalis bei organizacijos vystymąsi skatinantis veiksnys. Vizija yra trokštamos organizacijos 

ateities vaizdas ir jos siekiamybė, kuri skatina organizacijos kaitą bei vystymąsi trokštama linkme. 

Taigi, vadybinės ateities kūrimo nuostatos yra būtina sąlyga, siekiant organizacijos progreso. 

1.1.4. Ateities kūrimo metodai 

Paţinimo prasme visi stengiamės numatyti ateitį (Kouzes ir Posner, 2003, p. 121), tačiau jai 

planuoti ar sukurti, anot Goleman, Boyatzis ir McKee (2007), nėra vienintelio ir teisingo būdo. 

Šiuolaikinės ateities studijos jau nėra orientuotos vien į labiausiai tikėtiną ateities modelį ir praeities 

tendencijų pratęsimą į ateitį, bet jomis siekiama kurti trokštamą ateitį. 

 Watson (2009) paţymi, kad ateitį mes kasdien kuriame savo sprendimais ir veiksmais 

(2009, p. 1). Kvedaravičius (2006) taip pat teigia, kad ateitį galima sąlygoti, kurti ir siekti, kad ji būtų 

tokia, kokios norisi (2006, p. 115). Watson akcentuoja, kad „jei nori suţinoti savo ateitį, paţvelk į tai, 

ką darai dabar“ (Watson, 2009, p. 3). Covey (2006) pabrėţia, kad ţmogus yra atsakingas ir gali 

kontroliuoti savo gyvenimą bei keisti aplinkybes (2006, p. 98). Remiantis šiais autoriais, galima 
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teigti, kad ateitį ne tik galima numatyti, bet ir kurti savo veiksmais, nes ateitis nėra iš anksto nulemta 

ir ją galima keisti, vadovaujantis tam tikromis nuostatomis. Paţymėtina, kad nėra vienintelio ir 

teisingo ateities kūrimo būdo ar metodo.  

Augustinaitis ir kt. (2009, p. 164) pastebi, kad šiandieninės ateities studijos susiduria su tam 

tikromis mokslinių terminų ir metodologinėmis problemomis. Europos Komisijos jungtinis tyrimų 

centras terminus „ateities studijos“ (future studies) bei „futurologija“ (futurology) siūlo keisti 

„įţvalgų“ (foresight) terminu (Augustinaitis ir kt., 2009, p.164). Nors ateities studijų metodai vis 

populiarėja ir yra vis plačiau taikomi, tačiau Augustinaičio ir kt. (2009) teigimu, nepakanka 

metodologinių tyrimų. Taip pat socialinėms ir ekonominėms ateities studijoms (aut. past. nuo šiol 

įţvalgoms) neskiriama pakankamai dėmesio. Nors šiuo metu vis dar kuriamos specialios ateities 

įţvalgų metodologijos, galima išskirti šiuos pagrindinius įţvalgų kūrimo procesą sudarančius kelis 

ţingsnius: 

1. Pagrindinių tendencijų nustatymas; 

2. Tendencijų apsvarstymas (diskusijos ekspertų grupėse); 

3. Ateities scenarijų kūrimas; 

4. Įgyvendinimas (Augustinaitis ir kt., 2009, p. 165). 

Ateities studijų centro (angl. centre for future studies) pateikiamame ateities įţvalgų kūrimo 

modelyje (žr. 3 paveikslą) ateitis numatoma atsiţvelgiant į : 

 Galimybes (angl. Possibilities); 

 Tikimybes (angl. Probabilities); 

 Faktus (angl. Certainties).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pav. Ateities įţvalgų kūrimo modelis. Kaip mes galvojame apie ateitį: ateities studijų centras 

(How we think about the future: the centre for future studines).  

Informacijos šaltinis: http://www.futurestudies.co.uk/how-we-think-about-the-future.htm 

1994 m. Gordonas pagal keliamą tikslą ateities įţvalgų metodus suskirstė į: ţvalgomuosius 

ir normatyvinius. Ţvalgomieji metodai tyrinėja ateitį neatsiţvelgiant į pageidautinas ateities 

http://www.futurestudies.co.uk/how-we-think-about-the-future.htm
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alternatyvas todėl šiame darbe jie nebus aktualūs (aut. past.). Normatyviniai metodai grindţiami 

normomis ir vertybėmis, jais siekiama atsakyti į klausimus: kokia yra pageidaujama ateitis? Kur 

norime patekti?; Ko siekiame? Kuo norime tapti? (Augustinaitis ir kt., 2009, p. 167; Grincevičius, 

2012). Janeliūnas ir Kasčiūnas (2007) normatyvinius metodus įvardina kaip ateities kūrimo ramstį. 

Pavyzdţiui, normatyvinės prognozės daţniausiai įgauna politinių, ekonominių ar socialinių vizijų, 

strategijų ar programų formas (2007, p. 11). Pagal savo savybes visi ateities įţvalgų metodai 

skirstomi į: mišriuosius, kiekybinius ir kokybinius (Augustinaitis ir kt., 2009, p. 170). Pastarieji ir 

yra naudojami trokštamos ateities kūrimui ( žr.3 lentelę). Taigi, trokštamos ateities kūrimui svarbūs 

kokybiniai normatyviniai metodai, kurių esmę sudaro tai, jog ateities kūrėjai pirmiausia turi aiškų 

ateities vaizdinį, o vėliau iš ateities „bando grįţti į dabartį“ ir nustatyti raidos kelius, kuriais būtų 

įmanoma pasiekti trokštamą būseną ateityje. 

Augustinaičio ir kt. (2009) teigimu, kokybinius metodus sunku atkartoti, nes jiems būdingas 

kūrybiškumas, bei subjektyvumas (Augustinaitis ir kt., 2009 p. 170). Ateities įţvalgų metodai įvairių 

mokslininkų darbuose (Kvedaravičiaus, 2006; Janeliūno ir Kasčiūno, 2007; Rudzikienės, 2008; 

Molio, 2008) yra klasifikuojami skirtingai. Molis (2008 p. 21) pastebi, kad ateities studijų 

ţurnaluose, tokiuose, kaip „Futures ir Journal of Future studies”, pateikiami skirtingi ateities studijų 

klasifikavimo būdai ir nėra priimtos vieningos metodologijos. 
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Ateities įţvalgų kūrime taikomi metodai.   3 lentelė 

Metodų grupė Metodas Metodo aprašymas 

„Maršruto/ţemėla

pių“ Ţymėjimas 
(Janeliūnas ir 

Kasčiūnas, 2007, p. 

12) 

Grįţimas atgal/ atvirkštinis 

prognozavimas 

(backcasting)(Rudzikienė, 2008; 

Augustinaitis ir kt., 2009, p. 170; 

Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007
)  

stengiamasi tarsi įšokti į ateitį ir mąstyti priešinga kryptimi – iš 

ateities į dabartį. Šio tipo metodas buvo pritaikytas NASA 

(National Aeronautics and Space Administration)  
(Rudzikienė, 2008, p. 48) 

Ekspertų 

nuomonė/vertini

mas 

(Janeliūnas ir 

Kasčiūnas, 2007, 

p. 12; 
Augustinaitis ir 

kt., 2009, p. 170) 

 

Smegenų šturmas 

(brainstorming) 

(Rudzikienė, 2008, p. 64; Janeliūnas 

ir Kasčiūnas, 2007, p. 15; 

Augustinaitis ir kt., 2009, p. 170) 

remiasi ekspertų grupės kolektyviniu kūrybiniu darbu ir skirtas 

naujų idėjų generavimui. Per trumpą laiką 6-10 ţmonių grupė 
siūlo idėjas. Procesą valdo moderatorius, idėjas uţrašinėja 

protokoluotojas. Procesas vyksta apie valandą keliais etapais:  

1. Generuojamos naujos idėjos; 

2.Analizuojamos ir vertinamos pateiktos idėjos.  

(Gurevičius, 2005, p. 34; Rudzikienė, 2008, p. 64) 

Individualus ekspertinis 

vertinimas (individual expert 

panels) (Janeliūnas ir Kasčiūnas, 

2007, p. 15) 

remiasi vieno kompetetingo ir labiausiai patyrusio eksperto 

(lot. exppertus - patyręs)  individualia logika bei 

patirtimi.(Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007, p. 15) 

Delfi (delhpi) 

(Molis, 2008, p. 21; Rudzikienė, 

2008, p. 65; Janeliūnas ir Kasčiūnas, 

2007, p. 15; Augustinaitis ir kt., 2009, 

p. 171; Grincevičius, 2012, p. 115) 

Grupės ekspertų apklausa keliais etapais, 

siekiant galutinio kompromiso ar konsensuso. Pirmajame etape 

pateikiami klausimai visiems 

ekspertams individualiai, vėliau kiekvienas ekspertas 

susipaţįsta su „kolegų“ atsakymais ir antrajame etape jo 

klausiama to paties, siekiant suformuluoti tam tikrą 

kompromisinį vertinimą arba išgirsti daugiau argumentų. 
 (Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007, p. 15)  

Kolektyvinis ekspertų 

vertinimas (collective expert 

panels) 

 (Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007, p. 15) 

Remiasi ekspertų grupės vertinimu ir gali būti 

konstruojamas įvairiai: pateikiamas 

ekspertinių vertinimų „vidurkis“, nuomonių išsibarstymas tam 

tikros matricos forma ar sudaroma ekspertų grupė, į kurią būtų 

atrenkami siaurų specifinių sričių ţinovai, kad 

jų vertinimai leistų suformuluoti platesnę įţvalgą. 
(Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007, p. 15) 

Kūrybiškumą 

skatinančios 

prieigos(Janeliūnas 

ir Kasčiūnas, 2007, p. 

15) 

Ateities seminarai (futures 

workschops)(Augustinaitis ir kt., 

2009, p. 170; Janeliūnas ir Kasčiūnas, 

2007, p. 15) 

Ateities seminarą sudaro trys etapai: 

1. Kritikos etapas.2. Fantazijos etapas.3. Įgyvendinimo etapas. 
http://www.proworkproject.com/prowork/future-workshop.html (2014 02 02) 

Matricos 

 

(Janeliūnas ir 

Kasčiūnas, 2007, p. 

15) 

Morfologinė analizė 

(morphological analysis) 

(Molis, 2008, p. 21; Augustinaitis ir 

kt., 2009, p. 170; Janeliūnas ir 

Kasčiūnas, 2007, p. 15) 

Tai sudėtingas metodas, kurio atskiruose etapuose taikomi 

įvairūs kiti ateities kūrimo metodai. Šį metodą sudaro 5 etapai: 

1.glaustai suformuluojama problema, kurią reikia išspręsti; 

2. visi problemos sprendimui svarbūs parametrai turi būti 

lokalizuoti ir analizuojami; 

3. sudaroma morfologinė dėţė arba daugiamatė matrica, 

kurioje yra visi galimi sprendimo būdai; 

4. visi sprendimai išnagrinėjami ir įvertinami, atsiţvelgiant į 

tikslus, kurie gali būti pasiekti. 

Galimas konfigūracijų laukas yra tarp 50.000 ir 5.000.000;  

5. Pašalinti tuos derinius, kurie nepageidautini ir kurių 
neįmanoma arba nenorima įgyvendinti. 

http://www.ideaconnection.com/thinking-methods/morphological-analysis-

00026.html (2014 02 02) 

Loginė/ 

prieţastinė 

analizė (Janeliūnas 

ir Kasčiūnas, 2007, p. 

15) 

Sąryšių medţiai (relevance 

trees)(Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007, 

p. 15; Augustinaitis ir kt., 2009, p. 

170) 

metodo esmė – atsispiriant nuo pradinio 

suformuluoto ateities varianto nustatyti, kokios prieţasčių 

kombinacijos turėtų susiklostyti, kad būtų pasiektas vienas ar 

kitas trokštamos ateities variantas.(Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007, p. 22) 

Scenarijų  
(Janeliūnas ir 

Kasčiūnas, 2007, p. 

15) 

Scenarijai (scenarios) 

(Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007, p. 15; 

Augustinaitis ir kt., 2009, p. 170) 

Scenarijus tai galimų daugialypių ateities versijų siuţetai nuo 

paprasto galimų neţinomos ateities veiksnių aptarimo iki 
analitiškai pagrįstų ir sudėtingais ryšiais susietų ateities 

pavidalų.(Janeliūnas ir Kasčiūnas, 2007, p. 44) 

Informacijos šaltinis: sudaryta autorės, remiantis: Janeliūnu, Kasčiūnu (2007); Rudzikiene (2008); Moliu (2008); Augustinaičiu ir kt. (2009); Grincevičium (2012) 
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Vienas iš populiariausių ir plačiausiai taikytų 2008 metais ateities įţvalgų metodų yra 

scenarijų kūrimas (Molis, 2008, p. 22; Augustinaitis ir kt., 2009). Pasak Girdziušo (2012), Wrightas 

teigia, kad kuriant scenarijų „ţingsnis po ţingsnio svarstoma, kaip ateityje gali rutuliotis įvairios 

pokyčius skatinančios jėgos”. Ateities scenarijų kūrimas nėra išgalvotos fantazijos apie ateitį, tai 

nuoseklus bei disciplinuotas procesas, kurio metu apmąstomas kiekvienas ţingsnis. Ţilinskaitė 

(2007) akcentuoja, kad tradiciškai „scenarijus“ suprantamas kaip kūrimo planas ir kontekstas, 

kuriame vyksta veiksmas, tačiau „ateities studijų kontekste, scenarijus reiškia ateities galimybių 

viziją“ (Ţilinskaitė, 2007, p. 22). T. Yeh ir S. Yeh ( 2007) nuomone, scenarijaus esmė ir yra ne 

nuspėti labiausiai tikėtiną ateitį, o susivokti ko trokštama, siekiama, link ko einama. Sudarant 

įţvalgas vidutiniškai taikomi 5 - 6 metodai (Augustinaitis ir kt., 2009, p. 172). Grincevičiaus (2012) 

teigimu, ateities įţvalgos sudaromos 10 – 20 m. į priekį (Grincevičius, 2012, p. 117). Rudzikienė 

(2008) pabrėţia, kad ateities įţvalgoms būdingi du pagrindiniai bruoţai: ilgalaikiškumas – kai 

ateities perspektyva yra ne trumpesnė kaip 10 metų ir alternatyvumas – visada naudinga ištirti 

alternatyvius kelius. (Rudzikienė, 2008, p. 43). 

Paţymėtina, kad ateities įţvalgomis nesistengiama nuspėti labiausiai tikėtiną ateitį, nes 

labiausiai tikėtinos ateities nėra. Taikant mokslinius metodus taip pat negalima tiksliai prognozuoti 

kas bus ateityje. Ateities įţvalgų kūrimo metodologijos efektyvumą galima vertinti tik po kurio laiko, 

kai gaunami ateities kūrimo rezultatai.  

Šiame darbe ateities kūrimas traktuojamas kaip veikla, kuri įgyvendinama kuriant labiausiai 

trokštamos ateities vizijas. Vizijos kuriamos atsiţvelgiant į besivystančias tendencijas (tendencija – 

bendroji proceso raidos kryptis (Svetikienė, 20130))  bei vadovaujamasi proaktyvumo nuostata. 
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1.2. Ateities įţvalgos suaugusiųjų švietime 

1.2.1 Ateities įţvalgos futurologų darbuose 

Futurologų pateiktuose ateities scenarijuose išryškėja tam tikros bendros tendencijos, 

leidţiančios įsivaizduoti ateities visuomenę. Tokios tendencijos nestebina, nes didţiulę įtaką ateities 

visuomenės vystymuisi daro dabartyje vykstantys tam tikri procesai, kurių pasekmės ir bus matomos 

ateities visuomenės gyvenime. 

LEONIE (2006) išskiriami didelės kaitos vektoriai, kurie daro neabejotiną įtaką visuomenei: 

globalizacija, demografija, informacinių technologijų revoliucija, vertybių ir asmens identiteto 

transformacijos (p. 21 - 23). Šie kaitos vektoriai nulemia ekonominius, politinius, socialinius ir 

technologinius pokyčius (LEONIE 2006, p. 27). Gerulaitienės (2013) teigimu, „globalūs pokyčiai 

lėmė ribų ir atstumų nykimą” (2013 p. 25). Vis daugiau ţmonių keliauja, dirba ir gyvena svetur, tai 

daro didţiulį poveikį visuomenei bei atskiram individui. Svetimoje kultūroje bei šalyje individas turi 

prisitaikyti prie kultūrinių skirtumų, išmokti kalbos ir tuo pačiu neprarasti savo identiteto. LEONIE 

(2006) buvo prognozuojama, kad esant didţiulėms pasirinkimo galimybėms, ţmonės nuolat ieškos 

„kaţko kito”, įsivyraus „hedonistinis eksperimentiškumas” (LEONIE 2006, p. 23). 

Multikultūriškumas nulems „pasimetimą” tarp vertybių arba visišką vertybių praradimą. Ţmonės gali 

per daug pasinerti „į save”, tapti uţdari ir egoistiški. Galima teigti, jog šiandieninėje visuomenėje iš 

dalies jau galime stebėti šias tendencijas, tačiau yra ir priešinga tendencija – susiskirstymas į maţas 

bendruomenes, kuriose asmenys palaiko vienas kitą, yra empatiški, vadovaujasi tradicinėmis 

vertybėmis. 

Manoma, kad XXI amţiaus ţinių visuomenėje didţiule problema taps „duomenų smogas“, 

dezinformacija, hiperpasirinkimas. Įvairios informavimo priemonės teiks tokio mąsto duomenų 

srautus, kad bus sudėtinga rasti, atsirinkti bei grupuoti reikiamą informaciją. Todėl bus didţiulė 

technologijų padedančių susidoroti su informacijos perkrova paklausa. Ţmonėms vis labiau bus 

reikalingi atminties įrankiai, padedantys susidoroti su dideliu reikalingų duomenų kiekiu (The Centre 

for Future Studies). Gerulaitienės (2013) teigimu, vertybės, pasaulis bei individas ir jo poreikiai 

kinta. Taigi, netikslinga telkti dėmesį į konkrečių ţinių įsisavinimą ar mokymąsi spręsti konkrečias 

problemas. Ateityje bus svarbus pats sprendimo procesas, išmokimas taikyti bendruosius sprendimo 

principus ir metodus. Linkaitytė ir Ţilinskaitė (2008) akcentuoja, kad ateityje keisis mokymosi 

kokybė ir jis įgis pridėtinę vertę, didės įsitraukimas į patį mokymosi procesą. Didės dėmesys 

individui ir jo asmeniniam vystymuisi, tobulėjimui. Tikėtina, kad ateityje mokymasis taps nuolatiniu, 

nenutrūkstamu ir savaime suprantamu procesu, kurio net nesuvoksime kaip mokymosi proceso.   

Gaudin (2005) teigimu, ateityje didės laiko ir erdvės „susitraukimas“, augs vaizduotės 

svarba, kuri keis poţiūrį į dalykus ir savęs suvokimą, augs ţmogaus ir planetos ryšys, bus kuriama 

planetos infrastruktūra. Švietimas ateityje nulems išlikimą. Pasaulį „uţkariaus“ telekomunikacinės 
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priemonės. Vienas iš esminių kaitos variklių bus (ir jau yra) – kognityvinė revoliucija. Todėl 

pirmiausia teks spręsti dezinformacijos ir hiperpasirinkimo problemas. 

1.2.2 Ateities kūrimo reikšmė mokymosi visą gyvenimą kontekste 

Ateities kūrimo veikloje mokymasis visą gyvenimą (toliau tekste – MVG) vaidina itin 

svarbų vaidmenį. Pirmiausiai, kaip jau minėta, tai glaudţiai susiję su proaktyvumo nuostata. MVG 

yra aktyvi nuolatinė veikla, į kurią koncentruojamas besimokančiojo dėmesys. Mokymasis skatina 

kaitą, leidţia nuolatos papildyti ir atnaujinti ţinias. MVG pagalba kuriama harmoninga asmenybė, 

atsisakoma baimių, nerimo ir stereotipų, kurie trukdo ateities kūrimo veiklai. Taip pat MVG gali 

pakeisti ţmogaus poţiūrį į pasaulį ir save, bei paskatinti kurti trokštamą ateitį. 

MVG idėja atsirado 1960 -ųjų metų pabaigoje. Šią iniciatyvą palaikė UNESCO organizacija, 

vėliau MVG buvo išplėtota kaip pagrindinis principas, pagal kurį reikia reformuoti švietimą. MVG 

pagrindiniai tikslai: aktyvus pilietiškumas, socialinė integracija, galimybė įsidarbinti, asmeninė 

visatvė (Linkaitytė ir Ţilinskaitė, 2008, p. 140). Campbello (1996) manymu, šiuolaikinis ţmogus 

siekia būti aktyvus savo gyvenimo dalyvis, o ne pasyvus stebėtojas (Campbell, 1996, p. 161) Taigi, 

bet kuris šiuolaikiškas ţmogus turėtų vadovautis proaktyvumo ir MVG nuostatomis. Asmuo, nuolat 

aktyviai mokydamasis, netaps „atsilikusiu nuo gyvenimo“, o aktyviai kurs pats savo ateitį. Būtent 

aktyvus ateities kūrimas per veiklą yra vienas svarbiausių MVG sampratos bruoţų (Linkaitytė 

ir Ţilinskaitė, 2008, p. 140).  

Juozaičio nuomone (2008), mokymasis visą gyvenimą padeda išsaugoti ekonominį 

konkurencingumą ir galimybę dirbti. Dirbdamas ţmogus realizuoja save, jaučiasi reikalingu bei 

reikšmingu, pilnaverčiu visuomenės nariu. Įgyvendinant šią idėją būtent ir siekiama pagerinti 

visuomenės gyvenimo kokybę. Freire (2000) pabrėţia, kad „ţmonių vaidmuo realizuojantis ir 

keičiantis epochoms yra lemiamas. Tai, ar ţmonės suvokia epochos temas, o svarbiausia, kaip jie 

veikia tikrovę, kurioje šios temos atsiranda, iš esmės lems, ar jie taps ţmonėmis, ar nuţmogės, ar 

įsitvirtins kaip subjektai, ar bus paversti objektais“ (Freire, 2000, p. 159). Kalbant apie MVG idėją, 

galbūt, reikėtų labiau akcentuoti socialinę integraciją, aktyvų pilietiškumą bei asmeninę visatvę, o ne 

ekonominį konkurencingumą. Įsidarbinimo galimybės ir ekonominė šalies situacija labai svarbi, 

tačiau nuo asmens priklauso kokią realybę jis kuria esamos aplinkos kontekste. 

MVG, kaip ir proaktyvumą reikėtų priskirti prie šiuolaikiškos asmenybės bruoţų. 

Mokymasis turi tapti integralia aktyvios asmenybės dalimi, nes būtent aktyvus ateities kūrimas per 

veiklą yra vienas svarbiausių MVG sampratos bruoţų. Apsišvietusiu, turinčiu savo tikslą ir kuriančiu 

trokštamą ateitį asmeniu sunku manipuliuoti, o tokia visuomenė būtų nepaperkama ir nepalenkiama. 

Tuomet valstybių ir pasaulio ateitį kurtų visuomenė, o ne politikai.  
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1.2.3 Bendros švietimo tendencijos pasaulyje  

MVG yra vienas iš besikeičiančios, naujos besimokančios visuomenės bruoţų. Ţinios, 

informacija ir technologijos taip pat prisideda prie teigiamų visuomenės transformacijų (Katiliūtė, 

2001, p. 49). Švietimas, anot Druckerio (2001), ateityje uţims centrinę padėtį ir mokymasis taps itin 

svarbiu. Didţiausiu rūpesčiu ir svarbiausiomis politinėmis problemomis ateityje taps mokymosi 

kokybė (Druckeris, 2001 p. 287 - 288).  

Įvairūs politiniai sprendimai šiandien daţnai priimami vadovaujantis ekonominės gerovės 

principu, tikintis, kad ekonominė gerovė uţtikrins darnų visuomenės vystymąsi bei gerovę. 

„House’as mano, kad švietimo politikai pasimeta ideologijose ir daro nepamatuotus sprendimus, 

labiausiai laikydamiesi vieno kriterijaus – švietimo produktyvumo, kuris ateityje turėtų uţtikrinti 

ekonomikos lygį ir padėti visuomenės gerovei. Taigi, vadovaujamasi nuostata, kad švietimo politika 

tiesiogiai priklauso nuo ekonomikos ir atitinkamai jai tarnauja“ (Duoblienė, 2010 , p. 71). Ekonominė 

krizė, skirtingu metu apėmusi beveik visas Europos valstybes ir palikusi be darbo daugybę 

diplomuotų specialistų, verčia susimąstyti ar teisinga linkme buvo einama. Robinsonas (2011) mano, 

kad ligšiolinių reformų bei pertvarkų švietimo sistemoje nepakanka. Reikia esminių pokyčių, nes 

„švietimo uţduotis nėra mokyti dalykų; uţduotis – mokyti mokinius“ (Robinson, 2011, p. 267). Turi 

atsirasti sisteminis kūrybiškumo, vaizduotės ir inovacijų ugdymas. Skarţauskienė (2008) akcentuoja, 

kad vystosi naujas pasaulio reiškinių suvokimas. „Sistemų teorijos poţiūriu ţinias apie vieną sistemą 

galima pritaikyti daugeliui kitų sistemų“ (Skarţauskienė, 2008, p. 11). Ši teorija leidţia atpaţinti ir 

suvokti sudėtingus reiškinius. Taigi, pirmiausiai ateityje besimokantieji bus išmokyti mokytis, atrasti, 

mąstyti, analizuoti bei suvokti įvairius reiškinius daug greičiau ir produktyviau. Patys aktyviai 

įsitrauks į mokymo(si) procesą. Anot Katiliūtės (2001), mokykla turi išugdyti poreikį lavintis ir 

mokytis visą gyvenimą (p. 49). LEONIE (2006) taip pat pabrėţia, kad mokymasis kokybiškai keisis, 

o įsitraukimas į mokymosi procesą tik didės. Pagrindinis šio proceso poţymis – besimokančiojo 

susikurta prasmė.  

Poţiūrius į ateitį jungia ne tik mokymosi svarbos pripaţinimas bei suvokimas, kad 

mokymasis trunka visą gyvenimą ir yra jo neatsiejama dalis, bet ir nuostata, kad ateityje švietimas 

praras monopolį ir švietimo paslaugas teiks įvairios institucijos. Keisis švietimo organizavimo 

formos ir modeliai. Šiuo metu švietimo sistemoje, be jau minėtos švietimo kokybės, reiškiasi tokios 

bendros tendencijos: „decentralizacija, darnos augimas, bendradarbiavimas, integracija, orientacija į 

švietimo paslaugų teikimą, andragogo vaidmens pripaţinimas, kompetencijų teikimas, sistemos 

prisitaikymas prie demografinių pokyčių“ (LEONIE, 2006).  

Daliai pasaulio gyventojų naujai atrasti mąstymo būdai, proaktyvumas, MVG ir ateities 

kūrimo veikla jau yra reali kasdieninio gyvenimo dalis, kiti to dar tik siekia, tačiau yra ir dar viena 

asmenų grupė - neraštingi pasaulio gyventojai. UNESCO statistikos instituto (UNESCO Institute for 

http://unesco.lt/UIS%20http:/www.uis.unesco.org
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Statistics) (2014) duomenimis, pasaulyje gyvena 774 milijonai neraštingų suaugusių gyventojų, trys 

ketvirtadaliai – Afrikos (į Pietus nuo Sacharos) ir Pietų bei Vakarų Azijos šalyse. 57 milijonai vaikų 

visame pasaulyje nesimoko mokyklose, 250 milijonų vaikų nesugeba arba neturi galimybės įgyti 

mokymosi pagrindų, skelbia UNECO (2014). EBO atliktų tyrimų duomenimis, kas penktas 

penkiolikmetis Europoje sunkiai skaito ir rašo. Daţnai neraštingi asmenys yra diskriminuojami, 

jaučia socialinę atskirtį, nes negali susirasti kvalifikuoto, gerai apmokamo darbo, todėl skursta. 

Neraštingumas nulemia ir pasyvumą, pavyzdţiui, negali susirasti darbo, nes negali perskaityti darbo 

skelbimų. Neraštingi asmenys negali kurti norimos ateities, nes neraštingumas juos verčia būti 

reaktyviais. Norėdami ištrūkti iš šio rato ir susikurti trokštamą ateitį, jie turėtų vadovautis 

proaktyvumo ir MVG nuostatomis, rekonstrukcionizmo bei progresyvizmo filosofija. 

UNECO (2014) organizacija iki 2015 metų siekia neraštingumą sumaţinti 50 procentų. Taip 

pat gerinti mokymo kokybę, skatinti MVG, o pradinį švietimą padaryti privalomu bei nemokamu 

visame pasaulyje. Siekiama išplėsti ikimokyklinio amţiaus vaikų prieţiūros tinklą bei kovoti uţ 

moterų ir mergaičių teises į švietimą trečiojo pasaulio šalyse. Siekiant maţinti socialinę atskirtį, 

skurdą, nedarbą ir suaugusiųjų neraštingumą, Hamburgo deklaracija suaugusiųjų švietimą įtvirtino 

kaip pagrindinę priemonę prieš esamus socialinius ir ekonominius plėtros iššūkius viso pasaulio 

mastu. Naujai įgytos ţinios, suformuoti įgūdţiai ar išsiugdytos vertybės, turėtų pagerinti visuomenės 

gyvenimo kokybę. Šeštojoje suaugusiųjų švietimo konferencijoje (2009) pabrėţta, kad esminė 

bendros visuomenės gerovės prielaida – kokybiškas ir visuotinai prieinamas suaugusiųjų švietimas. 

Tai – strateginis švietimo plėtros siekis, esminė UNESCO programos ,,Švietimas visiems” nuostata. 

Europos Komisijos komunikatas „Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu“ nubrėţė MVG 

gaires Europoje. Komunikate (2006) sakoma, jog siekiant naujos švietimo kokybės, pagrindinis 

dėmesys turi būti skiriamas naujų kompetencijų ugdymui, ekonominio, informacinio ir pilietinio 

raštingumo įgūdţių tobulinimui. Švietimo pagalba siekiama aukštesnio suaugusių asmenų 

konkurencingumo ir socialinės integracijos laipsnio (Komisijos komunikatas, 2006). 

Hamburgo deklaracijoje įteisintas suaugusiųjų švietimas laikomas raktu į XXI amţių. Šiame 

dokumente įvardyti svarbiausieji įsipareigojimai: 

 įteisinti didesnį visuomenės dalyvavimą švietime; 

 sukurti sąlygas ţmonių mokymosi poreikiams tirti; 

 įsteigti mokyklas, kolegijas ir universitetus suaugusiesiems; 

 gerinti suaugusiųjų švietėjų ir švietimo organizatorių tobulinimosi sąlygas; 

 garantuoti įvairių ţmonių grupių dalyvavimą profesinei veiklai skirtame 

suaugusiųjų švietime (UNESCO 1997). 

Taigi, suaugusiųjų švietimui visame pasaulyje skiriamas didţiulis dėmesys ir suvokiama, 

kad švietimo bei MVG reikšmė ateityje tik didės ir vis daugiau ţmonių įsitrauks į MVG procesą. 
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Švietimas ir MVG turėtų uţtikrinti visuomenės gerovę, padėti spręsti skurdo, nedarbo bei socialinės 

atskirties problemas. UNESCO organizacija ir Europos komisija deda didţiules pastangas, kad MVG 

idėja taptų realybe. 

1.2.4. Suaugusiųjų švietimo tendencijos Lietuvoje 

Lietuva, kaip šalis ES narė yra įsipareigojusi vadovautis ES dokumentais ir derinti savo 

suaugusiųjų švietimo viziją bei politiką prie ES švietimo politikos. Todėl, Lietuvai iš dalies būdingos 

tos pačios švietimo tendencijos. 

Lietuvoje MVG idėja pradėta analizuoti 2001, svarstant „Mokymosi visa gyvenimą 

memorandumą“, formaliai įteisinta patvirtinus „Mokymosi visą gyvenimą uţtikrinimo strategiją“ 

(2004). Linkaitytė ir Ţilinskaitė (2008) pastebi, kad politiniame lygmenyje yra jaučiamas skirtumas 

tarp MVG ir suaugusiųjų mokymosi, skirto jiems įsitvirtinti darbo rinkoje, ir mokymosi visą 

gyvenimą sampratos, numatančios mokymosi kompetencijos ugdymą ir įgyvendinimą per visą 

asmens gyvenimą. Bėkšos kt. (2011) nuomone, „Lietuvos suaugusiųjų švietimas yra pernelyg atsietas 

nuo realybės, kartais akademiškas, nutolęs nuo praktikos, kartais pernelyg sudėtingas ir neįvykdomas 

nuo mokymosi nutolusiam ţmogui“ (p. 23). „Lietuvos ekonomikos plėtros iki 2020 metų ilgalaikėje 

strategijoje“ (2007) bendrasis strateginis tikslas yra „sukurti palankią aplinką šalies materialinei ir 

dvasinei gerovei kelti“ (p. 35). Prie šio tikslo įgyvendinimo turėtų prisidėti „socialinio dialogo bei 

pilietinės visuomenės plėtra, uţtikrinanti harmoningus santykius tarp visuomenės, verslo ir valdţios“ 

(p. 35). „Suaugusiųjų švietimo raidos scenarijuje“ (2011) taip pat pabrėţiama, kad turėtų būti priimti 

politiniai sprendimai, maţinantys atskirtį tarp asmens, visuomenės, valstybės ir rinkos, siekiant MVG 

idėjos raiškos suaugusiųjų švietime (Bėkša ir kt., 2011, p. 23). Nes kol kas Lietuvoje nuolatinis 

suaugusiųjų mokymasis vis dar nepopuliarus (2012 m. duomenimis tik 5,2 proc.), taip pat aukštosios 

mokyklos kaip institucijos siūlo maţai MVG galimybių asmenims su aukštuoju išsilavinimu, šios 

silpnybės įvardinamos „Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2014 – 2016 metų 

strateginiame veiklos plane“ (2013). Ateityje vis daugiau suaugusiųjų turėtų įsitraukti į mokymosi 

visą gyvenimą veiklą, taip pat aktyviai dalyvauti visuomeniniame ir valstybės gyvenime. Suaugusiųjų 

švietime ateityje „prioritetinėmis sritimis turėtų tapti informacijos skaidrumas ir prieinamumas, 

veiklos autonomiškumas, kūrybiškumas, pasirinkimo galimybė“ (Bėkša ir kt., 2011, p. 23). 

Pirmiausiai turėtų būti sukurta palanki teisinė bazė ir teisingas suaugusiųjų švietimo finansavimo 

mechanizmas, taip pat išnaudota švietimo ir kultūros infrastruktūra, kuri pasitarnautų suaugusiųjų 

švietimo plėtrai. Patirtinio ir ankstesnio mokymosi sistemos sukūrimas ir įteisinimas, leistų 

suaugusiesiems asmenims mokytis pakopomis ir palaipsniui nuolat tobulėti, kaskart įgyjant jų 

kvalifikaciją patvirtinančius diplomus. Pavyzdţiui, tokia suaugusiųjų švietimo sistema sėkmingai 

funkcionuoja Italijoje. Šie ţingsniai leistų Lietuvoje sukurti labiau palankią suaugusiųjų mokymosi 

aplinką bei padidinti suaugusiųjų dalyvavimą MVG procese.  
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Materialinę ir dvasinę visuomenės gerovę, kaip skelbia „Lietuvos ekonomikos plėtros iki 

2020 metų ilgalaikė strategija“ (2007), taip pat turėtų uţtikrinti: „konkurencinga ir dinamiška 

ţiniomis pagrįsta ekonomika; darni ekonominė plėtra; ţmogaus kapitalo plėtra“ (p. 35). Taigi, 

suaugusiųjų švietimas turėtų tarnauti šalies ekonomikai. Šalies ekonomikos ir visuomenės gerovės 

labui bus siekiama išskirtinę reikšmę teikti mokslo ir technologijų plėtrai (p. 36). Europos Komisijos 

komunikatas „Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu“, pastebi, kad siekiant didesnio 

ekonomikos augimo, konkurencingumo ir socialinės integracijos (Lisabonos strateginių tikslų) 

svarbų vaidmenį atlieka švietimas ir mokymas (Komisijos komunikatas. Suaugusiųjų mokymasis: 

mokytis niekada nevėlu, 2006). Galima teigti, kad ekonominis šalies konkurencingumas, ekonomikos 

augimas ir plėtra tiesiogiai priklauso nuo ţmogiškojo kapitalo. Tam, kad uţtektų aukštos 

kvalifikacijos specialistų, galinčių dirbti, turėtų būti ir įstaigų, kurios rengtų specialistus. Vien 

kaţkada įgyto universitetinio išsilavinimo šiandien nepakanka, nes sparti technologijų kaita 

reikalauja vis naujų ţinių ir įgūdţių, kompetencijų kurios leistų prisitaikyti prie darbo rinkos. Be to, 

visos Europos, o taip pat ir Lietuvos gyventojai sparčiai sensta, o jaunimo maţėja, todėl daugelyje 

šalių (taip pat ir Lietuvoje) buvo prailgintas pensijinis amţius. Norėdami gyventi geriau, integruotis į 

darbo rinką, ateityje suaugusieji vis daţniau ieškos naujų mokymosi galimybių. Trakšelys (2011) 

teigia, tyrimais nustatęs, kad 41 proc. suaugusiųjų mokosi tam, kad išsaugotų darbo vietą, 49 proc. 

mokosi planuodami keisti profesiją, nes įgyta profesija šiuo metu nepaklausi darbo rinkoje, 10 proc. 

mokymosi tikslas – įgyti ţinių ir tobulėti (p. 88).  

2012 m. parengtame „Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo 

projekte“ akcentuojamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo kokybės užtikrinimas, savišvietos būdu 

įgytų bendrųjų bei specialiųjų kompetencijų pripaţinimas ir jų pripaţinimo tvarka. Taip pat 

numatomas sisteminis finansavimas ir įvedamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo krepšelis. 

Lietuvoje daugiausiai mokosi jaunesnio amţiaus, dirbantys ir uţimantys geresnes pareigas asmenys, 

kurių pajamos yra didesnės. Ateityje bus siekiama į mokymosi procesą labiau įtraukti ir kitų 

socialinių grupių asmenis (neįgaliuosius, bedarbius, gaunančius maţesnes pajamas, vyresnio amţiaus 

asmenis, prašančiuosius politinio prieglobsčio, romus, ţemos kvalifikacijos darbuotojus, 

nesimokančius ir nedirbančius jaunuolius, migrantus) („Suaugusiųjų švietimas: aktualijos ir 

tendencijos“ Švietimo problemos analizė, 2012, p. 4) Lietuvoje egzistuoja ir neraštingumo problema. 

„Dialogo“ (2011) duomenimis, neraštingumo lygis Lietuvoje 2009 metais siekė 24,3 proc. (Dialogas, 

2011 p. 3). Neraštingi asmenys tarsi patenka į uţdarą ratą, iš kurio sunku ištrūkti. Anot Bėkšos ir kt. 

(2011), „sprendţiant socialinės atskirties problemą suaugusiųjų mokymuisi tenka svarbiausias 

vaidmuo“ (2011, p. 8) 

Visų ţmonių aktyviam pilietiškumui, socialinei integracijai ir uţimtumui uţtikrinti reikalingi 

tam tikri gebėjimai. Europos komisija išskyrė pagrindines MVG kompetencijas: 
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bendravimas/komunikavimas gimtąja kalba; bendravimas/komunikavimas užsienio kalbomis; 

matematiniai, mokslo ir technologijų gebėjimai, skaitmeninis raštingumas; socialiniai/ 

tarpasmeniniai ir pilietiniai gebėjimai; iniciatyva ir verslumas; kultūrinis sąmoningumas ir raiška; 

mokėjimas mokytis („European Comision Cey Competences for Lifelonglearning:a European 

reference framework“, 2006); („Suaugusiųjų švietimas: aktualijos ir tendencijos“ Švietimo 

problemos analizė, 2012, p. 6). Esminiai kompetencijų pagrindai (bendrosios kompetencijos) yra 

kalbos, raštingumo, mokėjimo skaičiuoti, informacinių komunikacinių technologijų (IKT) įgūdţiai, o 

visos ugdymosi veiklos grindţiamos mokėjimu mokytis. Akcentuojama kritinio mąstymo, 

kūrybingumo, iniciatyvumo svarba, ugdant profesiniam ir asmeniniam tobulėjimui reikalingas 

kompetencijas. Lietuvoje įgytas išsilavinimas ateityje turėtų būti pripaţįstamas visose ES šalyse ir uţ 

jos ribų. Todėl Lietuvoje turėtų būti siekiama suvienodinti įvairių profesijų profesinius standartus ar 

bent priartinti juos prie ES šalių standartų. 2013 m. Lietuvoje patvirtintas „Andragogo profesinės 

veiklos aprašas“. Geresnę suaugusiųjų švietimo kokybę turėtų uţtikrinti įteisinta andragogo profesija 

bei parengti aukštos profesinės kvalifikacijos andragogai.  

Ateityje iš esmės keisis poţiūris į mokymąsi ir jo kokybę. Pagrindinis ateities švietimo 

uţdavinys – išmokyti aktyviai mokytis ir mąstyti taip, kad MVG taptų integralia asmenybės dalimi. 

Švietimo pagalbos dėka pasaulyje ir Lietuvoje turėtų sumaţėti neraštingų asmenų, o tai maţintų 

socialinę atskirtį, skurdą ir nedarbą. Kokybiškas suaugusiųjų švietimas uţtikrintų darnų visuomenės 

vystymąsi ir visuotinę gerovę. Ateityje švietimas darys vis didesnį poveikį asmeniniam tobulėjimui 

bei savirealizacijai, taip pat sąlygos pasaulines politikos bei ekonomikos tendencijas.  

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, suaugusiųjų švietimo pagalba siekiama kelti šalies 

ekonomiką, uţtikrinti visuomenės gyvenimo kokybę, didinti socialinę sanglaudą. Siekiant MVG 

idėjos raiškos suaugusiųjų švietime, ateityje turėtų būti priimami politiniai sprendimai, kurie 

uţtikrintų harmoniją tarp valstybės, visuomenės ir rinkos. Suaugusiųjų švietimo kokybę turėtų 

uţtikrinti lanksti, besimokančiojo poreikius atitinkanti suaugusiųjų švietimo sistema bei andragogas 

profesionalas ateities kūrėjas, padėsiantis besimokančiam suaugusiajam susikurti trokštamą ateitį. 
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1.3. Ateities kūrimo ypatumai andragogo profesinėje veikloje 

1.3.1 Andragogas kaip MVG idėjos įgyvendintojas Europos sąjungos kontekste  

Andragogas suaugusiųjų švietimo sistemoje, per kurią ir siekiama įgyvendinti MVG idėją,  

atlieka labai svarbų vaidmenį. Šiandieniniame pasaulyje, kaip jau minėta, mokymasis tampa 

neatsiejama suaugusio asmens kasdieninio gyvenimo dalimi, todėl andragogas, kaip pagrindinis 

besimokančiojo pagalbininkas, turi prisiimti didţiulę atsakomybę. Andragogui keliami globalaus 

masto uţdaviniai: maţinti socialinę atskirtį ir skurdą, padėti suaugusiems asmenims tenkinti jų 

ekonominius, socialinius bei asmeninius vystymosi poreikius suaugusiųjų švietimo pagalba. Taip pat 

andargogas prisiima ir besimokančiojo vaidmenį. Taigi, andragogas yra atsakingas uţ kaitą ir 

vystymąsi. Veikdamas MVG paradigmoje ir sąmoningai inicijuodamas ateitį, andragogas prisiima 

atsakomybę ne tik uţ suaugusiųjų švietimo sistemos kūrimą ir tobulinimą, tačiau ir uţ rytojaus 

ekonominę gerovę bei socialinę sanglaudą.  

Europos komisijos dokumentuose: „Mokymosi visą gyvenimą memorandumas“ (2001), 

„European Area of Lifelong Learning“ (2002), „European Report on Quality Indicators of Lifelong 

Learning“ (2002) ir kt. akcentuojamas suaugusiųjų švietėjo (andragogo) rengimas bei profesijos 

įteisinimas, perėjimas nuo „ţinių“ prie „kompetencijų“, nuo „mokymo“ prie „mokymosi“. Taip pat 

pabrėţiama, kad besimokantis suaugęs asmuo yra svarbiausias suaugusiųjų švietimo sistemoje 

(Rutkienė, Zuzevičiūtė, 2007, p. 18). ES tarybos pasitarime Lisabonoje (2000) paţymima, kad MVG 

turi lemiamą vaidmenį Europos ateičiai. Todėl andragogas pirmiausiai, kaip švietimo sistemos 

dalyvis ir kūrėjas turėtų remtis anksčiau minėtomis bendrosiomis MVG kompetencijomis 

(komunikavimas gimtąja bei uţsienio kalbomis, matematinis raštingumas ir pagrindinės gamtos 

mokslų ir technologijų kompetencijos, skaitmeninis raštingumas; socialiniai/ tarpasmeniniai ir 

pilietiniai gebėjimai; iniciatyva ir verslumas; kultūrinis sąmoningumas ir raiška; mokėjimas mokytis). 

Andragogas - visapusiškai savarankiškas, visą gyvenimą besimokantis ir itin komunikabilus asmuo, 

pasiţymintis asmeninėmis lyderio savybėmis. Goleman, Boyatzis ir McKee (2007) pabrėţia, kad 

lyderystė yra emocinio intelekto gebėjimas (2007, p. 58) ( žr. 4 lentelę) .  

Andragogas turi pasiţymėti aukštu intelektu, būti motyvuotas ir veikti, siekdamas kurti 

kitokią ateitį, orientuotą į besimokančiojo poreikius. „Clinical Leadership Competency Framework” 

(2010) akcentuojamas asmens gebėjimas valdytis, kreipti save tinkama linkme. Taip pat išskiriamas 

nuolatinis/ tęstinis tobulėjimas ( aut. past. MVG), sąţininga veikla. Lyderis save turėtų suvokti kaip 

kūrėją ir pasitikėti savo jėgomis bei ţinoti savo privalumus ir trūkumus, sakoma „Nacionaliniuose 

uţimtumo standartuose lyderystei ir vadybai vidurinio mokymosi ir įgūdţių sektoriuje” (National 

occupational standards for leadership and managementin the post-compulsory learning and skills 

sector) (2008). Be išvardintų asmeninių gebėjimų, andragogas privalo turėti ir andragogo profesijai 

reikalingas kompetencijas. 
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Lyderio savybės 4 lentelė 

 Emocinį 

intelektą 

apimantys 

gebėjimai 

Intraasmeniniai (vidiniai) ir 

tarpasmeniniai (išoriniais) 

gebėjimai 

Gebėjimų raiška  

1 Savimonė 1.1 Emocinė savimonė Vadovaujamasi savo vertybėmis 

Bandoma numatyti priimtų sprendimų pasekmes 

Gebama atvirai kalbėti apie savo jausmus, 

įtikinamai patekti savo viziją 

1.2 Tikslus savęs vertinimas Ţino savo privalumus ir trūkumus 

1.3 Pasitikėjimas savimi Tiksliai ţino savo gebėjimus ir pasitiki savimi 

2 Savikontrol

ė 

2.1 Emocinė savikontrolė Ţino kaip valdyti emocijas, išlieka ramūs ir 

racionalūs 

2.2  Siekiai Aukšti asmeniniai standartai, nuolatinis 

mokymaisis 

2.3 Iniciatyvumas Jaučiasi galintys valdyti savo likimą, kuria 

perspektyvią ateitį. 

2.4  Optimizmas Geba susitaikyti su nesėkmėmis ir iš jų pasimokyti 

3 Socialinis 
sąmoninguma
s 

3.1 Empatija Išklauso kito nuomonę ir supranta 

3.2 Pagalba Geba padėti kitiems 

4 Santykių 
valdymas 

4.1 Įkvėpimas Geba įkvėpti ţmones ir vesti juos į ateitį, suteikia 
stimulą 

4.2 Pokyčių skatinimas Skatina permainas, argumentuoja pokyčių 

būtinumą 

4.3 Konfliktų valdymas Ieško sprendimo 

4.4 Komandos darbas ir 

bendradarbiavimas 

Sukuria palankią aplinką ir organizuoja grupės 

darbą 
Informacijos šaltinis: Golemanas ir kt. (2007, p. 244 - 246) 

 

Dokumentas Suaugusiųjų mokymo specialistų bendrieji gebėjimai (Key competences for 

adult learning professionals) (2010) sukurtas siekiant sukurti bendrą andragogų profesionalų 

kompetencijų rinkinį. Minėtame dokumente išskiriamos suaugusiųjų švietimo profesionalų 

bendrosios  kompetencijos. Šis kompetencijų rinkinys padeda ES šalims plėtoti andragogų profesijos 

standartus ir juo savo nuoţiūra gali naudotis visos ES valstybės narės. Autorė, remdamasi šaltiniais,  

(„Key competences for adult learning professionals“ (2010) p. 5 ir „Suaugusiųjų švietimas: aktualijos 

ir tendencijos „ (2012), p. 8 – 10) išskyrė 13 andragogo profesionalo kompetencijų ( žr. 5 lentelę). 

Plėtojant bei įgyvendinant MVG idėją, sėkmingas ir kokybiškas suaugusiųjų mokymasis 

priklauso nuo andragogo gebėjimo suvokti savo vaidmenį ir jo svarbą. Mokslininkai andragogui 

priskiria skirtingus vaidmenis bei skirtingas veiklos sritis, pavyzdţiui, 2006 m. Europoje  buvo 

išskirtos 6 andragogo veiklos sritys, o 2008 m., atlikus suaugusiųjų mokymosi profesijų analizę, 

išskirtos jau 7 andragogo veiklos sritys: mokymas, vadyba, orientavimas, medijų naudojimas, 

programų planavimas, paramos teikimas bei suaugusiųjų švietėjų rengimas (Trakšelys, 2013, p. 84). 

 



31 

 

Andragogo profesionalo kompetencijos 5 lentelė 
 

Nr. Kompetencija Kompetencijos komentaras 

1. Stebėjimas ir vertinimas Vertinti mokymosi proceso kontekstą, patį procesą ir rezultatus. 

2. Programų tobulinimo veiklos Modulio ir programos lygmeniu kurti mokymo turinį, kurti lanksčias 

programas. Atsiţvelgti į suaugusiųjų besimokančiųjų poreikius. 

3. IKT palaikymo veiklos Prisidėti prie IKT grindţiamų ir mišrių studijų programų kūrimo, teikti IKT 
paremtas programas, skatinti, organizuoti vertinimą virtualioje aplinkoje, 

sukurti administruoti švietimo įstaigos interneto puslapį. 

4. Bendrosios veiklos Tobulinant mokymo procesą dirbti su kitomis švietimo įstaigomis, verslo 

įmonėmis ir besimokančiaisiais, skleisti gerąją patirtį, paremti, pagelbėti 

naujiems andragogams. 

5. Rinkodara ir viešieji ryšiai Vertinti esamų ir naujų programų pasiūlą ir paklausą, kurti ir palaikyti 

santykius su suinteresuotomis šalimis, partneriais. 

6. Administracinės paramos 

veiklos 

Padėti besimokantiesiems ir personalui spręsti administracinius klausimus bei 

kitos administracinės veiklos (priimti skambučius, uţsakyti kursus, surinkti ir 

saugoti informaciją apie besimokančius suaugusiuosius, jų paţangą ir pan.) 

7. Kursų ruošimas Atsiţvelgiant į besimokančiųjų suaugusiųjų poreikius, lygius ir kt., 

organizuoti mokymosi procesą, nustatant mokymosi išteklius ir tinkamus 

metodus. 

8. Valdymas Priţiūrėti mokymo(si) aplinkas, stebėti ir vertinti programas, jas tobulinti, 

vertinti esamų ir naujų programų paklausą, kurti ir palaikyti ryšius su 

suinteresuotomis šalimis (uţsakovais, kursų teikėjais ir pan.), uţtikrinti kokybę, 

sekti teisės aktus ir kt. 

9. Finansų valdymas Valdyti išteklius, sudaryti ir administruoti biudţetą, rengti paraiškas 
finansavimui gauti, nustatyti išmokas, įmokas. 

10.  Mokymo poreikių vertinimas Besimokantys suaugusieji turi ţinių ir patirties, todėl svarbu atsiţvelgti į jų 

turimą mokymosi patirtį bei ţinias, nustatant mokymosi poreikius bei 

galimybes. 

11. Ţmonių išteklių Valdymas Valdyti pedagoginį ir kitą personalą, stebėti ir vertinti darbo kokybę, 

planuoti, organizuoti profesinį tobulinimą (kompetencijų tobulinimas, 

perkvalifikavimas, staţuotės, kursai ir pan.), informuoti darbuotojus apie 

mokymosi galimybes. 

12. Mokymo(si) lengvinimas Motyvuoti, skatinti besimokančiuosius suaugusiuosius mokytis, kurti 

pozityvią aplinką, sukurti suprantamą mokymo turinį, atitinkantį 

besimokančiųjų gebėjimus, vertinti mokymosi procesą ir paţangą. 

13. Konsultavimo pagalbos 

veiklos 

Teikti pagrindinę bei su karjera susijusią informaciją, teikti konsultacijas. 

Informacijos šaltiniai: sudaryta autorės, remiantis šaltiniais „Key competences for adult learning professionals“ (2010) p. 5; ir 

„Suaugusiųjų švietimas: aktualijos ir tendencijos“ (2012), p. 8 – 10. 

 

Šveicarija, kuri nėra ES narė, išskirtos 3 svarbiausios andragogo funkcijos: mokymo, 

organizacinė/ projektavimo ir vadybinė. Šios funkcijos remiasi bendrosiomis kompetencijomis 

(komunikabilumo, lankstumo, iniciatyvumo, atsakomybės, mobilumo), tačiau andragogas taip pat 

turi turėti ir profesines bei asmenines kompetencijas (Rutkienė, Zuzevičiūtė, 2007, p. 20; Ryser, 

2000). 

Andragogo pagalba suaugusiųjų švietimas sprendţia ne tik profesinio mokymo, tęstinio 

profesinio tobulėjimo bei ţmogiškųjų išteklių plėtros, bet ir neraštingumo problemas (UNESCO, 

2010). Kaip jau buvo minėta, neraštingi bei turintys ţemą kvalifikaciją ţmonės daţnai patenka į 

visuomenės uţribį ir patys vieni negali išspręsti savo problemos. Šiuolaikinis gyvenimas teikia 

daugiau galimybių ir alternatyvų, bet kartu daugiau rizikos ir netikrumo 

(www.unesco.lt/svietimas/mokymasis-visa-gyvenima) Andragogas, suteikia ţmonėms galimybes 
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prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančios aplinkos ir naujų technologijų, motyvuoja juos kurti 

trokštamą ateitį. Besimokančiajam suaugusiajam itin svarbus andragogo gebėjimas parodyti 

besimokančiojo ateities galimybes ir padėti susikurti savo asmeninio vystymosi ar profesinio 

tobulėjimo viziją. Andragogas turėtų drąsinti ir skatinti besimokančiuosius suaugusiuosius, nustatyti 

bei tenkinti jų asmeninius vystymosi poreikius. Andragogo gebėjimas kritiškai mąstyti, planuoti ir 

inicijuoti ateitį itin svarbus MVG paradigmos kontekste, nes ţinių bei įgūdţių, įgytų universitete, 

neuţtenka visam gyvenimui. Būdamas aktyviu/ proaktyviu lyderiu ir kaitos skatintoju, andragogas 

savo asmeniniu pavyzdţiu turėtų parodyti besimokantiesiems kaip galima kurti trokštamą ateitį.  

Kamp (1996) pabrėţia, kad andragogas turi nuolat siekti tobulumo ir būti mokymosi pavyzdys 

besimokantiesiems suaugusiems (p. 72 - 73). 

Europos komisijos dokumentuose suaugusiųjų švietimo centre – besimokantis suaugęs 

asmuo. Andragogas suvokiamas kaip asmuo, padedantis besimokančiajam įgyvendinti savo 

asmeninio ir profesinio tobulėjimo bei vystymosi tikslus. Siekiant sukurti andragogo profesijos 

standartus ES šalims ir įteisinti andragogo profesiją, buvo išskirta 13 andragogo profesionalo 

kompetencijų. Be šių kompetencijų, andragogas profesionalas turi turėti 8 bendrąsias kompetencijas 

bei pasiţymėti tam tikromis asmeninėmis savybėmis. Taip pat andragogui priskiriama daug įvairių 

vaidmenų, tačiau, paţymėtina, kad pagrindinis jo vaidmuo – MVG idėjos įgyvendintojas. Kitas, ne 

maţiau svarbus andragogo vaidmuo – asmuo kuriantis ir padedantis kurti trokštamą ateitį. 

1.3.2. Andragogas kaip sąmoningas ateities kūrėjas Lietuvos kontekste  

1.3.2.1. Lietuvos mokslininkų darbų analizė andragogikos aspektu 

Lietuvos mokslininkai daug diskutuoja apie andragogui priskiriamas kompetencijas, veiklos 

sritis, vaidmenis bei funkcijas, bet visi sutinka, kad andragogo profesija ateityje bus vis reikalingesnė, 

nes daugės asmenų, kurie mokysis visą gyvenimą. Andragogas – vienas iš jų. Besimokančiam 

suaugusiam asmeniui Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, skiriamas pagrindinis vaidmuo suaugusiųjų 

švietimo sistemoje. Taip pat, kaip ir kitose ES šalyse, keliamas mokymo(si) kokybės klausimas, todėl 

andragogui Lietuvos mokslininkai kelia aukštus reikalavimus, tačiau tik nedaugelis kalba apie 

andragogą kaip ateities kūrėją.  

Lietuvos mokslininkai (Teresevičienė ir kt., 2008; Linkaitytė ir Ţilinskaitė, 2008; 

Ţilinskaitė, 2009; Duoblienė, 2010; Trakšelys, 2013, bei kiti), kalbėdami apie suaugusiųjų švietimą ir 

andragogo veiklą, pirmiausiai akcentuoja kaitos tendencijas, kurios daro didelę įtaką suaugusiųjų 

švietimo politikai. Kaita šiuolaikinėje visuomenėje yra visa apimanti, o suaugusiųjų mokymas (is) 

tampa vienu iš greičiausiai švietimo sistemos paţangą ir kaitą lemiančių elementų (Teresevičienė, 

Rutkauskienė, Volungevičienė ir kt., 2008 p. 5, 12). Todėl andragogas, kaip suaugusiųjų švietimo 

sistemos dalyvis, pats turėtų būti kaitos procesų priešakyje, numatyti galimus pokyčius bei kurti 

suaugusiųjų švietimo sistemos įţvalgas. Andragogas turėtų sąmoningai inicijuoti kaitą ir prisiimti 
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atsakomybę ne tik uţ savo, bet, iš dalies, ir uţ besimokančiojo ateitį. Norėdamas įgyvendinti jam 

keliamus reikalavimus, andragogas turėtų turėti tam tikrus gebėjimus, kompetencijas.  

Teresevičienė ir kiti autoriai (2006) išskiria kelias andragogui būdingas kompetencijų sritis: 

asmeninę, socialinę, dalykinę, profesinę, bei didaktinę. Gedvilienė ir Zuzevičiūtė (2007) taip pat 

išskiria dalykinę, didaktinę, vadybinę ir profesinę kompetencijas. Visos šios kompetencijos susijusios 

viena su kita ir viena kitą papildo. Andragogui priskiriamos ne tik įvairios kompetencijų sritys, bet ir 

įvairios funkcijos, veiklos bei vaidmenys. Trakšelys (2013) teigia, kad Lietuvos mokslininkai išskyrė 

5 andragogo atliekamus vaidmenis: lektoriaus (dalyko ekspertas, profesionalas), analitiko/ tyrėjo 

(atlieka besimokančiųjų poreikių, gebėjimų ir kt. analizę), organizatoriaus (vadybininko) 

(organizuoja kursus, seminarus, planuoja jų eigą ir kt.), konsultanto (pataria, konsultuoja įvairiais 

suaugusiųjų švietimo klausimais), tutoriaus/ mentoriaus (tutorius palaiko besimokantį asmenį 

savarankiško mokymosi metu; mentorius padeda greičiau adaptuotis naujoje darbo vietoje) 

(Trakšelys, 2013 1(39), p. 84 - 85 ). Tačiau, Jatkauskienės ir Jatkausko (2010) atliktas tyrimas 

atskleidė, kad Lietuvos andragogai išskiria tik du dominuojančius vaidmenis: suaugusiųjų 

švietėjo/mokytojo ir konsultanto kompetencijų tobulinimo bei karjeros valdymo klausimais (2010 p. 

50). Jatkauskienė (2013) pastebi, kad Lietuvos andragogų bendruomenėje dar nėra susitarta dėl 

pagrindinių andragogų veiklos sričių ir nors sritys vadinamos skirtingai, tačiau veiklos situacijos 

beveik analogiškos (2013, p. 80/81). 

Ţilinskaitė (2007), Linkaitytė ir Ţilinskaitė (2010) andragogo funkcijas išskyrė į vadybines 

ir edukacines. Suaugusiųjų švietimo veiklos planavimas, veiklos įgyvendinimo organizavimas, 

veiklos administravimas, veiklos kokybės vadyba, veiklos tyrimas ir vystymas, paros vadyba, 

vadovavimas veiklos įgyvendinimui – tai vadybinės srities funkcijos. Šioje veiklos srityje, 

planuodamas suaugusiųjų švietimo veiklą, andragogas turėtų kurti viziją ir tokiu būdu prisidėti prie 

ateities įţvalgų bei trokštamos ateities kūrimo. Suaugusiųjų švietimo veiklos vadybinės funkcijos 

sąranga:  

funkcija sistemoje – suaugusiųjų švietimo veiklų planavimas; 

funkcinė grupė – strateginės praktikos kūrimas; 

vadybinė veikla – vizijos kūrimas (Ţilinskaitė 2007, p. 104). 

Edukacinei sričiai priskiriamos funkcijos: suaugusiųjų švietimo politikos formavimas, 

suaugusiųjų švietimo infrastruktūros ir mokymosi sąlygų gerinimas, mokymosi paslaugų kūrimas ir 

teikimas, mokymosi aplinkos kūrimas ir palaikymas, mokymosi galimybių kūrimas (Linkaitytė ir 

Ţilinskaitė, 2010, p. 75). Šioje veiklos srityje andragogas turėtų suaugusiųjų švietimo politikos 

kūrimo lygmenyje kurti suaugusiųjų švietimo sistemos viziją (Ţilinskaitė, 2007, p. 108). Be to, jis turi 

gerai suvokti ateitį ir siekti sukurtų vizijų įgyvendinimo. Taigi, andragogas turėtų kurti šias vizijas:  

 asmeninė vizija; 
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 profesinės karjeros vizija; 

 organizacijos, kurioje dirba vizija; 

 regiono ir nacionalinės švietimo politikos vizija; 

 globali suaugusiųjų švietimo politikos vizija. 

Jatkauskienė ir Jovarauskaitė (2010) teigia, kad parama ir pagalba besimokančiam 

suaugusiam asmeniui gali reikštis labai įvairiai. Iš to galima daryti išvadą, kad jei besimokančiajam 

reikalinga pagalba kuriant asmeninę viziją, tai andragogas taip pat turėtų padėti besimokančiajam 

kurti profesinės veiklos viziją ir tokiu būdu padėti susikurti ateitį. Andragogo pagalbos 

besimokančiajam reikšmę akcentuoja daugelis Lietuvos mokslininkų (Linkaitytė, 2003; Juozaitienė ir 

Juozaitis, 2008; Ţilinskaitė, 2009; Jovarauskaitė ir Tolutienė, 2011). Ši pagalba gali reikštis ir būti 

traktuojama labai įvairiai: konkrečioje mokymosi ar gyvenimo situacijoje; psichologine ar filosofine 

(pvz. gyvenimo prasmės paieškos situacijoje) prasme; susivokiant esamame kontekste; įţvelgiant 

savo galimybes; kuriant ateities planus bei vizijas ir kita.  

Psichologinė andragogo pagalba besimokančiajam grindţiama įvairiomis psichologijos 

teorijomis, pavyzdţiui, remiantis humanistine teorija, andragogas turėtų būti empatiškas, pagarbus, 

nuoširdus ir kurti gilų bei nuoširdų kontaktą su besimokančiuoju (Jovarauskaitė ir Tolutienė, 2011,  

p. 53) Remdamasis egzistencine strategija, andragogas besimokančiajam turėtų padėti: paţinti save, 

įsisąmoninti savo vidinį pasaulį, laisvai pasirinkti savo profesinį likimą. Pašalinti neadaptyvų elgesį ir 

išmokyti veiksmingai elgtis; rodyti elgesio pavyzdį, išmokyti naujai ir veiksmingai mąstyti turėtų 

andragogas, besiremiantis elgesio konsultavimo strategijomis, priskiriamomis elgesio psichologijos 

krypčiai (p. 54). Taigi, tiesiogiai apie tai, kad andragogas teikdamas psichologinę pagalbą 

besimokančiajam turėtų jam padėti kurti ateitį nekalbama, tačiau, mokydamas naujų elgesio modelių, 

naujų mąstymo būdų, andragogas taip pat skatina besimokantįjį kurti asmenines bei profesines vizijas 

ir tokiu būdu prisideda prie besimokančiojo ateities kūrimo. Tačiau, bet kokia pagalba galima tik 

bendraujant ir bendradarbiaujant su besimokančiuoju.  

Mokslininkai, tyrinėjantys įvairius andragoginės veiklos aspektus (Teresevičienė ir kt., 

2006; Juozaitis, 2008; Jovarauskaitė ir Tolutienė, 2011; Jatkauskienė, 2013), pabrėţia bendravimo ir 

bendradarbiavimo įgūdţių ir gebėjimų svarbą. Sėkmingą andragoginę veiklą, pasak Teresevičienės ir 

kt. (2006) sąlygoja ţmonių raidos, bendravimo savitumų, mokymosi ypatumų išmanymas. Pagarba 

ţmogui, atidumas, rūpestingumas, tam tikros asmeninės andragogo savybės ir socialiniai gebėjimai 

taip pat sudaro prielaidas sėkmingai andagoginei veiklai. Adomaitienės ir Zubrickienės (2012) 

teigimu, sinergetiniu bendradarbiavimu grįsta andragoginė sąveika, gali pasiekti aukščiausią kokybės 

lygmenį (2012, p. 21). Andragogas su besimokančiuoju gali dalintis ir keistis informacija, ţiniomis, 

mintimis, jausmais. Šio proceso rezultatas gali gerokai pranokti lūkesčius ir yra naudingas ne tik 

besimokančiajam, bet ir andragogui, kuris nuolatos mokosi įvairiose gyvenimo situacijose. Aktyviai 
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bendradarbiaudami andragogas ir besimokantysis gali daryti įtaką vienas kito ateities planams, 

vizijoms bei įţvalgoms. Tiek padėti pamatyti kitokį kontekstą, tiek sąlygoti įvairius apsisprendimus, 

susijusius su ateitimi. 

Andragogas turėtų pasiţymėti tam tikromis asmeninėmis savybėmis, kurios padėtų jam kurti 

ateities įţvalgas suaugusiųjų švietime. Juozaitis (2005) įvardina tokius asmenybės bruoţus, kurie 

padėtų andragogui jo profesinėje veikloje: fizinė energija, vitališkumas, teigiamas savęs vertinimas, 

asmenybės branda, lankstumas, nusiteikimas pačiam mokytis ir kt. Tolutienė (2012), kalbėdama apie 

profesinio pašaukimo struktūrą (motyvacinę, potencinę, charakterio), kaip pavyzdį pateikia tokius 

charakterio bruoţus: aktyvumas, produktyvumas, kūrybingumas, atkaklumas, iniciatyvumas, 

emocingumas ir kt. (p. 182). Taigi, andragogas, turėtų būti mokytoju lyderiu, kuris, (kaip teigiama 

Švietimo problemos analizėje (2013, p. 2), turėtų tapti visuomenės varomąja jėga, skatinančia kitus 

keistis ir keičiantis gyvenimo kokybę, turėtų būti iniciatyvus, energingas, o pagrindinis jo bruoţas 

turėtų būti aktyvumas. Anot Covey (2006), aktyvumas arba proaktyvumas yra nuolatinis 

pasirengimas aktyviai veikti dabartyje. Šios veiklos dėka, andragogas ir kuria trokštamą ateitį. 

Nuolatinis mokymasis įvairiose gyvenimo situacijose taip pat yra aktyvi veikla bei sėkmingos 

andragogo profesinės veiklos sąlyga. Andragogas, kaip besimokantysis turėtų būti itin motyvuotas, 

pozityviai nusiteikęs ir nuolatos pasirengęs mokytis, papildyti jau turimas ţinias arba gauti naują 

informaciją. O MVG idėja numato, kad besimokantis individas ir yra centrinis šios idėjos veikėjas ir 

įgyvendintojas. Jis mokosi viso gyvenimo eigoje visuose kontekstuose. Andragogas turėtų kritiškai 

įvertinti savo turimas ţinias ir atrasti mokymosi spragas. Taip pat  turėtų numatyti mokymosi 

strategiją, suplanuoti savo mokymąsi, atrasti jam laiko, lėšų. Tam, kad galėtų priimti reikiamą 

informaciją, kaip besimokanti asmenybė, taip pat turėtų būti aktyvus, smalsus, save vertinti teigiamai, 

gebėti analizuoti bei grupuoti ţinias, gilinti informaciją. Besimokydamas andragogas turėtų siekti 

giluminio supratimo, ieškoti prasmės ir integruoti naują informaciją į jau turimas ţinias. Turėtų siekti 

įgyvendinti uţsibrėţtus tikslus, gebėti pritaikyti sau įvairius mokymosi metodus. Taip pat pasiruošęs 

pritaikyti įvairius sprendimus kintančiame kontekste, išnaudojantis savo, kaip lyderio savybes, aiškiai 

suvokiantis poţiūrių įvairovę ir ţinių kontekstualumą. Andragogas, kaip tolerantiška ir lanksti 

asmenybė turėtų būti pasiruošęs nuolatinei kaitai ir ją skatinti, turėtų nuolatos planuoti savo būsimą 

veiklą. Taip pat gebėti įţvelgti kaitos tendencijas, prognozuoti būsimas ateities situacijas. 

Apibendrinus mokslinių darbų analizę, galima teigti, kad Lietuvos mokslininkai daug 

dėmesio skiria andragogams priskiriamoms veiklos sritims, funkcijoms, kompetencijoms bei 

andragogo atliekamiems vaidmenims, tačiau, tik nedaugelis akcentuoja andragogo, kaip ateities 

kūrėjo vaidmenį. 

Ţilinskaitė (2007) akcentuoja, kad andragogas, atlikdamas vadybinės srities funkcijas ir 

planuodamas suaugusiųjų švietimo veiklą, turėtų kurti ateities vizijas bei rūpintis šių vizijų 
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įgyvendinimu. Autorė paţymi, kad edukacinėje srityje suaugusiųjų švietimo politikos kūrimo 

lygmenyje andragogas turėtų kurti ir įgyvendinti suaugusiųjų švietimo sistemos viziją.  

Daugelis Lietuvos mokslininkų (Linkaitytė, 2003; Juozaitienė ir Juozaitis, 2008; Ţilinskaitė, 

2009; Jovarauskaitė ir Tolutienė, 2011) pabrėţia pagalbos besimokančiajam svarbą. Psichologijos 

teorijų išmanymas bei sėkmingas taikymas praktikoje, suteikia galimybę andragogui, bendraujant ir 

bendradarbiaujant su besimokančiuoju, padėti besimokančiajam susikurti trokštamą ateitį.  

Andragoginės sąveikos, paremtos sinergetiniu bendradarbiavimu, kuri gali padėti kurti ateitį 

tiek andragogui, tiek besimokančiajam, reikšmę pabrėţia Adomaitienė ir Zubrickienė (2012). 

Sėkmingą andragogo bendravimą su besimokančiuoju ir gebėjimą uţmegzti ryšį, kuris ir yra būtina 

andragoginės sąveikos prielaida, iš dalies sąlygoja andragogo asmenybės bruoţai. Mokslininkai 

daţnai įvardina labai panašias svarbiausias charakterio savybes, kurios turėtų padėti andragogui 

sėkmingai realizuoti save profesinėje veikloje. Taip pat svarbus gebėjimas analizuoti. Aktyviai 

veikdamas andragogas dalyvauja MVG procese ir kuria trokštamą ateitį. 

Apibendrinant galima teigti, kad Lietuvos mokslininkai savo darbuose daug dėmesio skiria 

andragogo ir besimokančiojo sąveikos analizei, nes andragogo veikla yra prasminga tik tuo atveju, jei 

andragogas atsiţvelgia į besimokančiojo poreikius ir juos atliepia. Taigi, Lietuvos mokslininkai 

andragogui kelia aukštus reikalavimus, kurie susiję ne tik su dėstomo dalyko išmanymu ir gebėjimu jį 

profesionaliai dėstyti, bet ir mokėjimu bendrauti bei suaugusiųjų psichologijos išmanymu. Taip pat 

su asmeninėmis charakterio savybėmis – aktyvus, veiklus, energingas, lankstus bei kita. Mokslininkai 

paţymi, kad andragogas turėtų tapti suaugusiųjų švietimo sistemos varomąja jėga, skatinančia 

švietimo sistemos kaitą ir uţtikrinančia nenutrūkstamą MVG procesą. Dar daugiau: jis turėtų pats 

kurti vizijas ir prisidėti prie besimokančiųjų vizijų bei ateities kūrimo. 

1.3.2.2. Andragogo ateities kūrimo veiklos LR dokumentuose 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, kaip vieną iš dokumentų, 

reglamentuojančių suaugusiųjų švietimą Lietuvoje, nurodo „Mokymosi visą gyvenimą uţtikrinimo 

strategiją“ (2008). „Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme“ (1991), „Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo įstatyme“ (1998), „Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme“ (2009), „Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripaţinimo aukštosiose mokyklose 

rekomendacijose“ (2010) ir kituose suaugusių švietimo sistemai svarbiuose dokumentuose 

neakcentuojama ateities svarba ir ateities kūrimo reikšmė neminima. 

„Andragogo profesinės veiklos aprašo projekte. Studijoje.“ (2011, p. 39) ir „Andragogo 

profesinės veiklos apraše“ (2013) suaugusiųjų švietimo sfera apibūdinama nurodant šias tris 

charakteristikas: andragogo profesijos funkcijas, andragoginės veiklos sritis ir uždavinius. Visas 

andragogui priskiriamas funkcijas apima 3 andragoginės veiklos sritys: edukacinė, vadybinė ir 

tiriamoji .Veiklos sritims priskiriamos kompetencijos, reikalingos atlikti konkrečias funkcijas 
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suaugusiųjų švietimo sferoje. Reikalavimus andragogo profesinei veiklai apibrėţia andragogo 

profesinei veiklai keliami uţdaviniai ( žr. 6 lentelę.). Taigi, andragogui keliami uţdaviniai, susiję su 

ateities kūrimo veikla funkcijų grupėse: „mokymosi sąlygų suaugusiesiems sudarymas“ ir 

„mokymosi visą gyvenimą perspektyvų suaugusiems kūrimas“ 

  

Andragogo profesijos uţdaviniai 6 lentelė  

Funkcijų 

grupės 

Uţdaviniai/funkcijos 

Mokymosi 

situacijų 
suaugusiems 

kūrimas 

realizuoti suaugusiųjų mokymo(si) procesus 

planuoti ir organizuoti suaugusiųjų mokymo(si) procesus 

atlikti praktinės veiklos tyrimą 

Mokymosi 

galimybių 

uţtikrinimas 

kurti mokymosi paslaugas suaugusiesiems 

planuoti, organizuoti ir koordinuoti mokymosi paslaugų suaugusiesiems teikimą  

tirti mokymosi paslaugų suaugusiesiems kokybę 

Mokymosi 

sąlygų 

suaugusiesiems 

sudarymas 

kurti inovacijas, skatinančias suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą regione, bendruomenėse ir 

organizacijose 

sudaryti sąlygas (fizines, technines, socialines ir kt.) suaugusiesiems mokytis visą gyvenimą 

(kurti infrastruktūrą ir rengti specialistus)  

tirti sudarytų mokymosi visą gyvenimą sąlygų (regione, bendruomenėje, organizacijoje) 

kokybę ir jų gerinimo perspektyvas 

Mokymosi visą 

gyvenimą 

perspektyvų 
suaugusiems 

kūrimas 

numatyti mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimo suaugusiųjų švietime gaires  

koordinuojant mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas, rengti strateginius suaugusiųjų švietimo 

kaitos dokumentus  

tirti suaugusiųjų švietimo situaciją, patirtį ir perspektyvas nacionaliniame ir tarptautiniame 

lygmenyse  
Šaltinis: Andragogo profesinės veiklos aprašo projektas. Studija., 2011, p. 40  

„Andragogo profesinės veiklos aprašas“ (2013) yra vienintelis dokumentas, kuris prisideda 

prie suaugusiųjų švietimo sistemos ateities kūrimo Lietuvoje, o „Andragogo profesinės veiklos 

aprašo projektas. Studija.“ (2011) – prie sąmoningai kuriančios savo ateitį visuomenės sukūrimo (žr. 

8 lentelę). Mokslininkai, parengę mokslo studiją, andragogui priskyrė daugiau ateities kūrimo veiklų, 

nei jų priskirta „Andragogo profesinės veiklos apraše“ (2013).  

Ateities kūrimo veikla glaudţiai susijusi su MVG idėja, kuriai Lietuvoje, kaip pastebėta 

„Mokymosi visą gyvenimą uţtikrinimo strategijoje „ (2008) teikiama per maţai reikšmės. MVG 

idėjos įgyvendinimas turėtų uţtikrinti sąmoningos, aktyvios, veiklios ir kuriančios savo ateitį 

visuomenės sukūrimą. Todėl vienu svarbiausių andragoginės veiklos tikslų, įvardinamų „Andragogo 

profesinės veiklos aprašo projekto studijoje“ (2011) yra siekis padėti suaugusiesiems tapti 

sąmoningais ateities kūrėjais ( 2011 p. 15). Remiantis minėta studija, andragogas turėtų kurti ir 

suaugusiųjų švietimo vizijas. Tačiau, pagal šią studiją parengtas „Andragogo profesinės veiklos 

aprašas“ (2013) yra daug glaustesnis ir lakoniškesnis.  

„Mokymosi visą gyvenimą uţtikrinimo strategijoje“ (2008) paţymima, kad Lietuvoje MVG 

kompetencijos ugdymui skiriama per maţai dėmesio. Visose švietimo srityse dirbančių pedagogų 

rengimo programose ir jų įgyvendinimo vizijose MVG kompetencija nėra ryški (p. 12). Neišsiugdę 
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šios kompetencijos pedagogai negali jos ugdyti savo mokiniams. Visuomenėje ši problema 

pasireiškia tuo, kad Lietuvoje gyventojų dalyvavimas visuomeninėje veikloje, palyginus su kitomis 

ES šalimis yra vienas ţemiausių (p. 10). Tokį Lietuvos gyventojų neveiklumą galima sieti su MVG 

kompetencijos stoka. Kaip jau buvo minėta, „vienas svarbiausių MVG sampratos bruoţų yra aktyvus 

ateities kūrimas per veiklą“ (Linkaitytė ir Ţilinskaitė, 2008, p. 140). Taigi, asmenys, neišsiugdę MVG 

kompetencijos, stokoja veiklumo ir nėra aktyvūs visuomenės veikėjai, kurie galėtų kurti Lietuvos 

ateitį.  

Kita problema, akcentuojama „Mokymosi visą gyvenimą uţtikrinimo strategijoje“ (2008) -

andragogų profesionalų trūkumas. Taip pat pastebima, kad andragogų kvalifikacijos tobulinimo 

programose trūksta sinergijos bei gerosios patirties sklaidos (p. 13). Andragogo profesijos įteisinimas 

turėtų padėti spręsti šias problemas. Andragogai profesionalai turėtų paruošti pedagogus, 

išsiugdţiusius MVG kompetenciją ir gebančius ją ugdyti savo mokiniams, kurie ateityje aktyviai 

dalyvautų visuomenės gyvenime ir kurtų trokštamą savo šalies ateitį. Siekiant kelti andragogų 

profesionalumo lygį buvo parengta „Andragogo profesinės veiklos aprašo projekto. Studija“. (2011), 

kuria remiantis buvo sukurtas ir patvirtintas (2013 10 22) „Andragogo profesinės veiklos aprašas“ . 

Juo siekiama apibrėţti andragogo profesijos tikslą, svarbiausias veiklos sritis, funkcijas bei joms 

atlikti reikalingas kompetencijas. Šis aprašas prisideda prie kitų, su suaugusiųjų švietimu susijusių, 

Europos komisijos dokumentų ir strateginių planų (pvz., „Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada 

nevėlu“ (2007); „Suaugusiųjų mokymosi veiksmų planas. Mokytis niekada nevėlu. “ (2008); EK 

komunikato „2020 m. Europa. Paţangaus, tvaraus ir integruoto augimo strategija“ (2011) ) 

įgyvendinimo.  

Vienas svarbiausių andragoginės veiklos tikslų - siekis padėti suaugusiesiems tapti 

sąmoningais ateities kūrėjais („Andragogo profesinės veiklos aprašo projektas. Studija“ ,2011 p. 

15) (ţr. 8 lentelę). Andragogas, remiantis „Andragogo profesinės veiklos aprašo projektu. Studija“ 

(2011) turėtų kurti suaugusiųjų švietimo vizijas. Švietimo politikos lygmenyje andragogas turėtų 

analizuoti esamą kontekstą, kurti vizijas bei strateginius dokumentus ir tokiu būdu prisidėti prie 

trokštamos ateities kūrimo. Tačiau, 2013 metais patvirtintame „Andragogo profesinės veiklos apraše“ 

nebeliko šių esminių mokslo studijoje akcentuojamų ateities kūrimo prielaidų (žr. 7 lentelę). 

Siekdamas prisidėti prie sąmoningos visuomenės kūrimo, andragogas turėtų „kurti 

inovacijas, skatinančias suaugusiųjų MVG regione, bendruomenėse ir organizacijose“. „Andragogo 

profesinės veiklos apraše“ (2013) ši andragogo kompetencija priskiriama edukacinei veiklos sričiai 

(15.3/ p.3), o mokslinėje studijoje (2011) ši andragogo veikla buvo priskirta funkcijų grupės 

„mokymosi sąlygų suaugusiems sudarymas“.  
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Andragogo veiklos susijusios su ateities kūrimu  7 lentelė 

Andragogo profesinės veiklos aprašo projektas. 

STUDIJA (2011) 

Andragogo profesinės veiklos aprašas (2013) 

Padėti suaugusiesiems tapti sąmoningais ateities 

kūrėjais 

 

Kurti suaugusiųjų švietimo vizijas; rengti 

strateginius dokumentus ir vykdyti jų įgyvendinimo 

stebėseną (švietimo politikos kūrimo lygmuo) 

 

Kurti inovacijas, skatinančias suaugusiųjų MVG 

regione, bendruomenėse ir organizacijose 

Kurti inovacijas, skatinančias suaugusiųjų MVG regione, 

bendruomenėse ir organizacijose 

Numatyti MVG idėjos įgyvendinimo suaugusiųjų 

švietime gaires 

Numatyti MVG idėjos įgyvendinimo suaugusiųjų švietime 

gaires 

Rengti strateginius suaugusiųjų švietimo kaitos 

dokumentus              

Rengti strateginius suaugusiųjų švietimo kaitos dokumentus 

Tirti suaugusiųjų švietimo situaciją, patirtį ir 

perspektyvas nacionaliniame ir tarptautiniame 

lygmenyse 

Tirti suaugusiųjų švietimo situaciją, patirtį ir perspektyvas 

nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse 

Informacijos šaltinis: sudaryta autorės, remiantis „Andragogo profesinės veiklos aprašo projekto. Studija.“ (2011) ir 

„Andragogo profesinės veiklos aprašu“ (2013) 

 „Numatyti mokymosi visą gyvenimą idėjos įgyvendinimo suaugusiųjų švietime gaires“ 

turėtų andragogas, kurdamas MVG perspektyvas suaugusiems („Andragogo profesinės veiklos 

aprašo projektas. Studija“ 2011). Kurti MVG vystymo koncepciją, bendradarbiauti kuriant MVG 

skatinančias nacionalines suaugusiųjų švietimo programas ir kt. Andragogo gebėjimai „Andragogo 

profesinės veiklos apraše“ (2013) priskiriami edukacinei veiklos sričiai(15.4/p.3).  

Kurdamas MVG perspektyvas suaugusiesiems, andragogas turėtų, „rengti strateginius 

suaugusiųjų švietimo kaitos dokumentus ir koordinuoti MVG iniciatyvas“ („Andragogo profesinės 

veiklos aprašo projektas. Studija.“, 2011). „Andragogo profesinės veiklos apraše“ (2013) 

andragoginė veikla priskiriama vadybinei sričiai (16.4/ p. 3). 

Andragogas turėtų gebėti analizuoti ir „tirti suaugusiųjų švietimo situaciją, patirtį ir 

perspektyvas nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse“. „Andragogo profesinės veiklos aprašo 

projekto. Studijoje“ (2011) minėta veikla priskirta funkcijų grupei „mokymosi visą gyvenimą 

perspektyvų suaugusiems kūrimas“. „Andragogo profesinės veiklos apraše“ (2013) andragogui 

keliamas reikalavimas numatyti inovacijas, skatinančias MVG kultūros kūrimą (17.4/ p.).  

Andragogas taip pat turėtų dalyvauti atliekant esamos suaugusiųjų švietimo sistemos 

situacijos analizę (mokymosi poreikių) ir ateities tendencijų (MVG perspektyvų) tyrimus. Minėta 

andragoginė veikla priskiriama tyriminei veiklos sričiai (17.4/ p.4).  

Taigi, andragogas, norėdamas prisidėti prie sąmoningos visuomenės kūrimo, turėtų aktyviai 

veikti visuose suaugusiųjų švietimo sferos lygmenyse: politiniame, infrastruktūros, švietimo 

paslaugų, mokymo organizavimo ir mokymosi (Linkaitytė ir Ţlinskaitė, 2010 p. 75); („Andragogo 

profesinės veiklos aprašo projektas. Studija“, 2011, p. 9), (žr. 4 paveikslą).  
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4 pav. Suaugusiųjų švietimo sferos modelis. 

 Informacijos šaltinis: Andragogo profesinės veiklos aprašo projektas. Studija. ( 2011 p. 9)  

 Mokymosi lygmenyje vykdoma veikla, nukreipta į kompetencijų 

įgijimą ir plėtojimą. 

 Mokymo/mokymosi organizavimo lygmenyje kuriami suaugusiųjų 

poreikius tenkinantys mokymosi moduliai ir galimybės potencialiems 

besimokantiesiems. 

 Švietimo paslaugos teikimo lygmenyje kuriamos bei teikiamos 

švietimo paslaugos: kuriamos mokymo/si programos, mokymosi aplinkos ir paramos 

sistemos. 

 Švietimo infrastruktūros kūrimo lygmenyje steigiamos suaugusiųjų 

švietimo paslaugų teikimą aptarnaujančios įstaigos, institucijos ir rengiami švietimo 

specialistai. 

 Švietimo politikos kūrimo lygmenyje, atsiţvelgiant į pasaulines 

tendencijas, kuriamos suaugusiųjų švietimo vizijos, tikslai, rengiami strateginiai 

dokumentai ir vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena. 

Paţymėtina, kad visuose suaugusiųjų švietimo sferos lygmenyse andragogas taip pat turėtų 

sąmoningai prisidėti prie trokštamos ateities kūrimo. Ateities kūrimo reikšmė suaugusiųjų švietimo 

sistemoje ir andragogo profesinėje veikloje detalizuojama „Andragogo profesinės veiklos aprašo 

projekto. Studijoje“ (2011), kur nurodoma, kad vienas iš svarbiausių andragoginės veiklos tikslų yra 

siekis padėti suaugusiems tapti sąmoningais ateities kūrėjais. Taip pat išskiriami 5 andragogo veiklos 

lygmenys: mokymosi, mokymo/mokymosi organizavimo, švietimo paslaugos teikimo, švietimo 

infrastruktūros kūrimo, švietimo politikos kūrimo (žr. 4 pav.).Tuo tarpu „Andragogo profesinės 

veiklos apraše“ (2013) ateities kūrimas nekeliamas kaip andragogo veiklos tikslas tik paţymima, kad 

„ andragogas turėtų prisidėti prie suaugusiųjų švietimo ateities kūrimo“. 

 Andragogui keliami reikalavimai gebėti atlikti veiklas, susijusias su ateities kūrimu 

suaugusiųjų švietimo srityje, tačiau tiesiogiai tai nėra įvardinama kaip ateities kūrimo veiklos: kurti 
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suaugusiųjų švietimo vizijas; rengti strateginius dokumentus ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną 

(švietimo politikos kūrimo lygmuo); kurti inovacijas, skatinančias suaugusiųjų MVG regione, 

bendruomenėse ir organizacijose; numatyti MVG idėjos įgyvendinimo suaugusiųjų švietime gaires; 

rengti strateginius suaugusiųjų švietimo kaitos dokumentus; tirti suaugusiųjų švietimo situaciją, 

patirtį ir perspektyvas nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse.  

Taigi, tiek aspektinė Lietuvos mokslininkų darbų analizė (andragogikos aspektu), tiek LR 

dokumentų analizė atskleidė, kad andragogas turėtų prisidėti prie ateities kūrimo bei MVG idėjos 

įgyvendinimo, tuo pačiu siekdamas padėti sukurti sąmoningą ir savo ateitį kuriančią visuomenę. 

Tačiau, galima teigti, kad tik nedaugelis Lietuvos mokslininkų savo darbuose akcentuoja, kad 

andragogas turėtų kurti ateitį. „Andragogo profesinės veiklos apraše“ (2013) andragogui priskirtos 

ateities kūrimo veiklos nėra taip akcentuojamos, kaip mokslinėje studijoje „Andragogo profesinės 

veiklos aprašo projektas. Studija“.( 2011), pagal kurią buvo parengtas dokumentas.  

TEORINĖS DALIES APIBENDRINIMAS 

Atlikus teorinę analizę išryškėjo, kad: 

1. Ateities kūrimo paskirtis. Ateities kūrimo paskirtis bei jos kūrimo būdai yra ateities 

studijų tyrinėjimo objektas. Ateities studijos sprendţia trijų tipų klausimus: kas tikėtina, kas galima ir 

ko trokštama. Šiuolaikinės ateities studijos labiausiai yra orientuotos į trokštamos ateities kūrimą bei 

kaitos skatinimą. Pradinė ateities studijų paskirtis buvo – numatyti galimus pokyčius, atsirasiančius 

dėl techninio progreso. Šiuolaikiniame sparčios kaitos laikmetyje ateities kūrimo perspektyvos 

domina vis daugiau mokslininkų. Ateities kūrimo galimybės yra nagrinėjamos įvairiose mokslo 

srityse – filosofijoje, vadyboje, edukologijoje ir kt.  

1.2. Ateities kūrimo nuostatos. Ateitis nėra iš anksto nulemta duotybė – ji nenutinka, o yra 

sukuriama konkrečiais veiksmais. Ateities kūrimui reikalingos tam tikros nuostatos į kaitą ir tam 

tikras aktyvumo lygis. Galima išskirti keturias kaitos nuostatas į: inercija, kaitos inicijavimas, 

reaktyvumas ir proaktyvumas. Nuostatas į ateitį atskleidţia leksika, asmens ţodyno fragmentuose 

daţniausiai pasitaikančios frazės (reaktyvumas – nieko negaliu padaryti, proaktyvumas – renkuosi, 

noriu, galiu) 

1.3.Ateities kūrimo būdai. Futurologai pateikia daugybę ateities kūrimo metodų – nuo 

paprasčiausių, kurie nereikalauja jokios metodologijos, iki sudėtingiausių, kuriuos naudoja 

specialistų komanda kelis metus kurianti ateities įţvalgas. Daţniausiai pasitaikantys būdai: kaitos 

jėgų nustatymas, tendencijų išryškinimas, scenarijų bei vizijų kūrimas. 

2. Atlikus ateities įţvalgų analizę, išryškėjo: 

2.1 Ateities įžvalgos futurologų darbuose. Futurologai išskiria penkias pagrindines kaitos 

jėgas: globalizacija, demografiniai pokyčiai, informacinių technologijų revoliucija bei vertybių ir 
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asmens identiteto transformacija. Kadangi prognozuoti socialinius reiškinius sudėtinga, daugelis 

mokslininkų orientuojasi į techninį progresą bei kaip jo pagalba prailginti ţmogaus gyvenimo trukmę  

ir pagerinti jo kokybę. Socialinėje srityje vykstantys pokyčiai skatina  individų proaktyvią nuostatą 

bei būtinybę mokytis.  

2.2 Ateities kūrimo reikšmė mokymosi visą gyvenimą kontekste. Ateities kūrimo veikloje 

MVG vaidina itin svarbų vaidmenį, kadangi aktyvus ateities kūrimas per veiklą laikomas vienu 

svarbiausių MVG bruoţų. Tai reiškia, kad tiek besimokantysis, tiek ir suaugusiųjų švietimo srityje 

dirbantis personalas turėtų turėti proaktyvią nuostatą. 

2.3 Bendros švietimo įžvalgos. Pagrindinis ateities švietimo uţdavinys – išmokyti aktyviai 

mokytis ir mąstyti taip, kad MVG taptų integralia asmenybės dalimi. Švietimo pagalbos dėka 

pasaulyje ir Lietuvoje turėtų sumaţėti neraštingų asmenų, o tai maţintų socialinę atskirtį, skurdą ir 

nedarbą. Kokybiškas suaugusiųjų švietimas uţtikrintų darnų visuomenės vystymąsi ir visuotinę 

gerovę. Ateityje švietimas darys vis didesnį poveikį asmeniniam tobulėjimui bei savirealizacijai, taip 

pat sąlygos pasaulines politikos bei ekonomikos tendencijas. 

2.4 Suaugusiųjų švietimo tendencijos Lietuvoje.  Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, 

suaugusiųjų švietimo pagalba siekiama kelti šalies ekonomiką, uţtikrinti visuomenės gyvenimo 

kokybę, didinti socialinę sanglaudą. Siekiant MVG idėjos raiškos suaugusiųjų švietime, ateityje 

turėtų būti priimami politiniai sprendimai, kurie uţtikrintų harmoniją tarp valstybės, visuomenės ir 

rinkos. Suaugusiųjų švietimo kokybę turėtų uţtikrinti lanksti, besimokančiojo poreikius atitinkanti 

suaugusiųjų švietimo sistema bei andragogas profesionalas ateities kūrėjas, padėsiantis 

besimokančiam suaugusiajam susikurti trokštamą ateitį. 

3. Atlikus Lietuvos dokumentų bei teorinių šaltinių analizė galima išskirti šiuos ateities 

kūrimo perspektyvos andragogo profesinėje veikloje ypatumus: 

3.1 Vienas svarbiausių andragogo veiklos tikslų yra prisidėti prie sąmoningos visuomenės 

kūrimo, padedant suaugusiems tapti sąmoningais piliečiais ir ateities kūrėjais.  

3.2 Šio tikslo įgyvendinimui andragogas turėtų aktyviai veikti visuose suaugusiųjų švietimo 

sistemos lygmenyse (Lietuvos, organizacijos, asmeniniame):  

3.3 Andragogas turėtų atlikti šias veiklas: 

 Kurti suaugusiųjų švietimo vizijas;  

 Rengti strateginius dokumentus ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną (švietimo 

politikos kūrimo lygmuo); 

 Kurti inovacijas, skatinančias suaugusiųjų MVG regione, bendruomenėse ir 

organizacijose; 

 Numatyti MVG idėjos įgyvendinimo suaugusiųjų švietime gaires; 

 Rengti strateginius suaugusiųjų švietimo kaitos dokumentus; 
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 Tirti suaugusiųjų švietimo situaciją, patirtį ir perspektyvas nacionaliniame ir 

tarptautiniame lygmenyse. 
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2. ATEITIES KŪRIMO PRIELAIDŲ SUAUGUSIŲJŲ 

ŠVIETIME TYRIMO METODOLOGIJA 

2.1.Tyrimo metodologija 

Siekiant išryškint ateities kūrimo prielaidas Lietuvos suaugusiųjų švietime ir atsiţvelgiant į 

temos specifiškumą, buvo pasirinkta kokybinio tyrimo metodologija. Kokybinis tyrimas yra 

sistemingas situacijos, įvykio, atvejo, individo arba grupės tyrimas natūralioje aplinkoje, siekiant 

suprasti tiriamus reiškinius (Ţukauskienė, 2008). 

Tyrimo tipas: aprašomasis. Šis tyrimo tipas pasirinktas  siekiant sistemingai aprašyti 

ateities kūrimą Lietuvos suaugusiųjų švietime. 

Duomenų rinkimo metodas: giluminis interviu. Duomenų rinkimui pasirinktas giluminio 

interviu metodas, kuris leidţia gilintis į asmens poţiūrį, nuomonę ir patirtį. Pasirinkimą sąlygojo tai, 

kad andragogų vadovų poţiūris į ateities kūrimo perspektyvas Lietuvos suaugusiųjų švietime nėra 

išsamiai aprašytas ir išanalizuotas mokslinėje literatūroje.  

Tyrimo instrumentas: Interviu buvo atliekamas pagal iš anksto parengtą tyrimo 

instrumentą – klausimų gaires (1 priedas). Šis instrumentas buvo parengtas, remiantis teorine darbo 

analize, bei remiantis tyrimo schema. Šio instrumento pamatas – lygmenų schema (žr. 5 pav.). 

Interviu instrumentas kurtas atsiţvelgiant į Covey (2006) proaktyvumo nuostata bei remiantis 

Midgley (2000) sisteminės intervencijos (sisteminio mąstymo) nuostata. Kadangi tyrimu buvo 

siekiama atskleisti subjektyvų giluminį tiriamųjų poţiūrį į suaugusiųjų švietimo ateitį trimis 

lygmenimis (Lietuvos, organizacijos ir asmeniniu besimokančiojo), tai interviu gairių klausimai 

apima šias temas:  

1. Bendra informacija apie tyrimo dalyvius (lytis, amţius, išsilavinimas); 

2. Tyrimo dalyvių poţiūrį į Lietuvos suaugusiųjų švietimo ateitį (vizija); 

3. Tyrimo dalyvių poţiūrį į savo organizacijos ateitį (vizija); 

4. Tyrimo dalyvių, kaip besimokančiųjų asmeninė vizija; (priedas interviu 

gairės). 

Biografiniams tyrimo duomenims rinkti sukurtas tyrimo instrumentas – tyrimo dalyvių 

duomenys (2 priedas). 

Duomenų fiksavimas: tyrimo dalyviams sutikus, duomenys buvo fiksuojami diktofono 

pagalba, tyrėjo įţvalgos buvo uţrašomos. Duomenys iš diktofono buvo uţrašomi tekstu. 

Duomenų analizės metodai: turinio analizės (content) ir aspektinė analizė. 

Tyrimo metu gauti duomenys buvo analizuojami pasitelkus kokybinį turinio analizę 

(content) metodą. Analizė apima keturis etapus:  
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 daugkartinį teksto skaitymą;  

 subkategorijų išskyrimą remiantis raktaţodţiais; 

 subkategorijų grupavimą į kategorijas;  

 kategorijų bei subkategorijų interpretavimą, taip pat pagrindimą iš teksto 

paimtais įrodymais (Bitinas, ir kt., 2008).  

Remiantis šiomis rekomendacijomis, bei konsultuojantis su magistro darbo vadove dr. L. 

Ţilinskaite, buvo sukurtas tyrimo duomenų analizės instrumentas (žr.8 lentelę). Tendencija buvo 

prilyginta kategorijai, o vizija – subkategorijai. Tyrimo metodas turi trūkumų dėl duomenų 

apdorojimo analizės ir rezultatų apibendrinimo sudėtingumo bei neapibrėţtumo, 

nereprezentatyvumo, taip pat kontrolės stygiaus, pakartojimų sunkumų, patikimumo reikalavimų ir 

kt. (Tidikis, 2003). 

 Metodologinė nuostata: Sisteminė intervencija – numato sąmoningą siekimą, projektavimą 

bei įgyvendinimą konkrečiame socialiniame kontekste (Midgley, 2000). 

 Remiantis a) sisteminės intervencijos nuostata,  b) teorinėje dalyje pateiktu suaugusiųjų 

švietimo sferos modeliu (4 pav., p. 40), pagal kurį suaugusiųjų švietimas traktuojamas kaip sistema, 

susidedanti iš penkių lygmenų ir akcentuojamas būtinas ryšys tarp visų sistemos lygmenų, bei c) 

ateities kūrimo samprata (p. 21) sudaryta tyrimo schema (5 paveikslas).  

  

 

 

 

 

 

 

 

5 pav. Tyrimo schema 

 Informacijos šaltinis: sudaryta autorės  

Šiame darbe ateities kūrimo prielaidos Lietuvos suaugusiųjų švietime bus ryškinamos per 

andragogo poţiūrį į ateities kūrimą trijuose suaugusiųjų švietimo lygmenyse: Lietuvos, organizacijos 

ir asmeniniame (kaip besimokančiojo).  Kiekviename lygmenyje bus išryškintos tendencijos, o jose 

įvardintos vizijos.  

Duomenų analizės instrumentas  8 lentelė 

Tendencija Vizija Patvirtinančių poţymių pavyzdţiai 

 

Rastas poţymių skaičius vizijoje 
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Tyrimo dalyviai. Tyrimo dalyviai buvo atrinkti tikslinės atrankos būdu. Tyrimo dalyvių 

atrankos kriterijai: 

 andragogai, dirbantys suaugusiųjų švietimo organizacijose; 

 atliekantys vadybines ir organizacines funkcijas; 

 formaliai arba neformaliai studijuojantys (besimokantieji); 

 turintys ne maţesnį kaip 5 metų vadybinio darbo staţą. 

Tyrimo imtis. Ano Patton (1990), atliekant kokybinį tyrimą, imties dydis neturi grieţtų 

reikalavimų, todėl neįmanoma iš anksto numatyti informantų skaičiaus. Interviu buvo atliekami tol, 

kol duomenys pradėjo kartotis ir tapo panašūs. Siekiant tyrimo tikslo – išryškinti andragogų vadovų 

poţiūrį į ateities kūrimo perspektyvas Lietuvos suaugusiųjų švietime, buvo paimta 11 interviu. 

Tyrimo dalyvių charakteristika atsispindi lentelėje (žr. 9 lentelę). 

Tyrimo dalyvių charakteristika 9 lentelė 

Tyrimo dalyvis Lytis Amţius Išsilavinimas Organizacijos tipas 

D-1 Moteris 53 m. Aukštasis universitetinis Nevyriausybinė organizacija 

D-2 Moteris 52 m. Aukštasis universitetinis Nevyriausybinė organizacija 

D-3 Moteris 47 m. Aukštasis universitetinis Nevyriausybinė organizacija 

D-4 Moteris 61 m. Aukštasis universitetinis Vyriausybinė organizacija 

D-5 Moteris 34m. Aukštasis universitetinis Vyriausybinė organizacija 

D-6 Moteris 62 m. Aukštasis universitetinis Vyriausybinė organizacija 

D-7 Moteris 46 m. Aukštasis universitetinis Vyriausybinė organizacija 

D-8 Moteris 35 m. Aukštasis universitetinis Vyriausybinė organizacija 

D-9 Moteris 35 m. Aukštasis universitetinis Vyriausybinė organizacija 

D-10 Moteris 50 m. Aukštasis universitetinis Vyriausybinė organizacija 

D-11 Moteris 52 m. Aukštasis universitetinis Vyriausybinė organizacija 
 

Taigi, tyrime dalyvavo 11 andragogių vadovių, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 

visos jos dirbo vadovaujamą darbą tyrimo metu. Tiriamųjų dalyvių amţius: nuo 34-62 metų.  

Tyrimo eiga (duomenų rinkimo etapo eiga): Kiekvienam interviu ruoštasi iš anksto, t. y., 

elektroniniu paštu arba telefonu buvo suderintas laikas, data bei vieta, kurioje vyks interviu.  

Tyrimo organizavimas. Tyrimas atliktas 2014 m. kovo – balandţio mėn. visoje Lietuvoje. 

Interviu vykdyti tyrimo dalyviams patogiu laiku, jų pasirinktoje aplinkoje. Interviu truko nuo 15 iki 

28 minučių. 

Tyrimo etikos principai. Tyrimas buvo atliktas laikantis pagrindinių etikos principų. 

Tyrimo dalyviai laisva valia ir savo noru sutiko dalyvauti bei dalyvavo tyrime, taip pat turėjo 

galimybę pasitraukti iš tyrimo. Tyrimo dalyviams buvo uţtikrintas privatumas bei konfidencialumas 

(Kardelis 2002). Visiems tyrimo dalyviams buvo suteikta išsami informacija apie vykdomą tyrimą, 

informuojant apie tyrimo tikslą, jo eigą, rezultatų viešinimą ir pagrindimą. Siekiant uţtikrinti tyrimo 

dalyvių konfidencialumą, jų vardai koduojami (D-1; D-2; D-3; D-4; D-5; D-6; D-7; D-8; D-9; D-10; 

D-11), duomenys naudojami tik moksliniams tikslams. 
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2.2. Tyrimo duomenų analizė ir interpretacija 

2.2.1. Lietuvos suaugusiųjų švietimo tendencijos ir vizijos 

Tyrimas atskleidė, jog tyrimo dalyviai pastebi tiek bendras pasaulines suaugusiųjų švietimo 

tendencijas, tiek ir Lietuvos suaugusiųjų švietime atsispindinčias tendencijas, jau minėtas (1.2.3. ir 

1.2.4. ) skyriuose. Tai MVG reikšmingumo didėjimas bei didesnis asmens įsitraukimas į mokymosi 

procesą, taip pat suaugusiųjų švietimui skiriamo dėmesio ir pripaţinimo didėjimas bei tinkamų 

sąlygų MVG sudarymas. Tyrimo metu išryškėjo ir buvo išskirtos kaip kategorijos šios 3 Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo tendencijos: „mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas asmens 

gyvenime“; „suaugusiųjų švietimo pripaţinimo didėjimas“, „mokymosi visą gyvenimą sąlygų 

kūrimas suaugusiųjų švietime“ (žr. 10 lentelę) arba ( žr.3 priedą). 

Iš tendencijos „mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas asmens gyvenime“ 

kaip subkategorijos buvo išskirtos 4 tyrimo dalyvių matomos Lietuvos suaugusiųjų švietimo vizijos:  

 mokymasis tampa integralia gyvenimo dalimi (4 poţymiai); 

 auga įvairialypės mokymosi naudos pripažinimas (7 poţymiai); 

 didėja poreikis mokytis ir tobulėti (10 poţymių) ; 

 suaugusieji aktyviau įsitraukia į valstybės bei visuomeninį gyvenimą (4 

poţymiai), (žr. 10 lentelę). 

Iš tendencijos „suaugusiųjų švietimo pripaţinimo didėjimas“ kaip subkategorijos buvo 

išskirtos 2 tyrimo dalyvių matomos Lietuvos suaugusiųjų švietimo vizijos: 

 auga suaugusiųjų švietimo poreikis (5 poţymiai); 

 didėja valstybės skiriamas dėmesys suaugusiųjų švietimui (8 poţymiai), 

(žr. 10 lentelę). 

Iš tendencijos „mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimas suaugusiųjų švietime“ kaip 

subkategorijos buvo išskirtos 6 tyrimo dalyvių matomos Lietuvos suaugusiųjų švietimo vizijos: 

 mokymasis visą gyvenimą tampa suaugusiųjų švietimo prioritetu (6 

poţymiai) ; 

 didėja suaugusiųjų švietimo sistemos prieinamumas ir lankstumas (8 

poţymiai); 

 auga neformalių mokymosi paslaugų poreikis ir pasiūla (13 poţymių); 

 vystomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas (3 poţymiai); 

 didėja dėmesys andragogų rengimui bei mokymuisi (5 poţymiai); 

 auga profesionalių andragogo paslaugų poreikis (6 poţymiai) (žr. 10 

lentelę). 
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„Mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimo asmens gyvenime“ tendenciją 

atsispindi tyrimo dalyvių matoma Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistemos vizija, kurioje „mokymasis 

tampa integralia gyvenimo dalimi“. Tyrimo dalyviai teigė nematantys skirtumo tarp gyvenimo ir 

mokymosi, nes gyvenimas ir mokymasis vyksta kartu, mokymasis, anot jų, yra integrali gyvenimo 

bei darbo dalis (4 poţymiai), (žr.10 lentelę). 

Tą pačią tendenciją („mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimo asmens 

gyvenime“) atspindi ir tyrimo dalyvių vizija: „auga įvairialypės mokymosi naudos pripažinimas“.  

Tyrimo dalyviai pastebi, kad mokymasis yra itin naudingas ir ateityje vis daugiau asmenų supras 

įvairialypę mokymosi naudą. Suaugusiųjų švietimas anksčiau daugeliui siejosi su profesijos įgijimu, 

tačiau šiandien vis daugiau ţmonių ieško galimybių tobulintis tiek profesine prasme, tiek tobulėti 

kaip asmenybės. Tyrimo dalyviai turi viziją, kad ateityje suaugusiųjų švietimo naudos suvokimas 

išaugs ir daugiau asmenų švietimo pagalba sieks gerinti savo gyvenimo kokybę, taip pat sieks 

psichologinio bei dvasinio komforto: (7 poţymiai), (žr.10 lentelę).  

„Mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimo asmens gyvenime“ tendenciją 

pratęsia vizija, kurioje tyrimo dalyviai pastebi, kad vis „didėja poreikis mokytis ir tobulėti“ ir vis 

daugiau ţmonių nori mokytis, tobulėti, sugrįţti į suaugusiųjų švietimo sistemą ir ateityje vėl mokytis 

(10 poţymių), (žr.10 lentelę). 

Tą pačią tendenciją („mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimo asmens 

gyvenime“) atspindi ir tyrimo dalyvių vizija: „suaugusieji aktyviau įsitraukia į valstybės bei 

visuomeninį gyvenimą“ (4 poţymiai), (žr.10 lentelę). Tyrimo dalyviai mano, kad suaugusieji 

besimokantieji pamaţu tampa vis aktyvesni ir įsivaizduoja, kad ateityje jie taps aktyvūs bei pilietiški, 

aktyviai dalyvaus visuomeniniame gyvenime. Tokiu būdu ir patys susikurs savo trokštamą ateitį. 

„Suaugusiųjų švietimo pripaţinimo didėjimas“ yra kita Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

tendencija, kurią pastebi tyrimo dalyviai. Šios tendencijos tąsa yra dvi vizijos: „auga suaugusiųjų 

švietimo poreikis“ (5 poţymiai) ir „didėja valstybės skiriamas dėmesys suaugusiųjų švietimui“ (8 

poţymiai) (žr.10 lentelę). „Auga suaugusiųjų švietimo poreikis“ ir tyrimo dalyviai paţymi, kad 

ateityje suaugusiųjų švietimo srityje turėtų būti didţiulis proverţis, nes vis daugiau suaugusiųjų 

pajutę poreikį ims nuolat mokytis. Tačiau, kol kas progresas nėra toks spartus, kaip norėtųsi, nes kaip 

buvo minėta, Lietuvoje dar maţai suaugusiųjų nuolat mokosi (Lietuvos Respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerijos 2014 – 2016 metų strateginis veiklos planas, 2013) Suaugusiųjų švietimo 

poreikis Lietuvoje auga po truputį. Gali būti, jog tai susiję su emigracija ir galimybe studijuoti 

uţsienyje. Lietuvos piliečiai išvyksta studijuoti, o norinčių Lietuvoje studijuoti uţsieniečių nėra daug  

(Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2014 – 2016 metų strateginis veiklos planas, 

2013). 
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Kita vertus „didėja valstybės skiriamas dėmesys suaugusiųjų švietimui“, tai galima sieti su 

augančiu suaugusiųjų švietimo poreikiu ir tuo, jog pamaţu daugėja norinčių mokytis suaugusiųjų. 

Tyrimo dalyviai pastebi, kad valstybinės institucijos, kurdamos dokumentus vis labiau atsiţvelgia į 

suaugusiųjų švietimo padėtį Lietuvoje, taip pat dotuoja tam tikrų socialinių grupių mokymąsi (skiria 

lėšų nuteistųjų mokymuisi), kuria naujus dokumentus, susijusius su suaugusiųjų švietimu. Galbūt 

toks valstybės skiriamas dėmesys gali pasirodyti nepakankamas, tačiau, atsiţvelgiant į esamą 

kontekstą ir problemas, kurias įvardino tyrimo dalyviai (tokias kaip: pasenusi teisinė bazė ir 

„apkerpėjęs“ „Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas“ (1991), kuris, anot tyrimo dalyvių, 

neatliepia dabartinių suaugusiųjų švietimo poreikių), didėjantis valstybės dėmesys dţiugina. Galima 

teigti, kad kai kurie tyrimo dalyviai, kalbėdami apie Lietuvos suaugusiųjų švietimą utriravo. Nauja ir 

aktuali „Lietuvos suaugusiųjų švietimo įstatymo“ redakcija parengta 2011 metais. Kiti tyrimo 

dalyviai pastebėjo, kad Lietuva vis labiau ne tik tai formaliai vadovaujasi Europos sąjungos 

suaugusiųjų švietimą reglamentuojančiais dokumentais, bet vis daugiau realiai įsijungia į tas 

suaugusiųjų veiklas, kurios vyksta Europoje ir vis drąsiau ţmonės vaţiuoja tiek į ilgalaikes, tiek į 

trumpalaikes staţuotes. 

Tyrimo dalyviai pastebi tendenciją, kurią galima įvardinti kaip „mokymosi visą gyvenimą 

sąlygų kūrimas suaugusiųjų švietime“. Mokslininkai bei suaugusiųjų švietimo bendruomenė 

pastebi, kad Lietuvoje vis dar jaučiamas atotrūkis tarp MVG idėjos įgyvendinimo (deklaruojamo 

dokumentuose) bei realių sąlygų šiai idėjai įgyvendinti sudarymo. Tačiau, yra siekiama jog būtų 

sudarytos palankios sąlygos MVG įgyvendinimui ir yra tyrimo dalyvių vizija, kurioje „mokymasis 

visą gyvenimą tampa suaugusiųjų švietimo prioritetu“(6 poţymiai), (žr.10 lentelę). 

Iš tyrimo dalyvių pastebimos tendencijos „mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimas 

suaugusiųjų švietime“ randasi vizija: „didėja suaugusiųjų švietimo sistemos prieinamumas ir 

lankstumas“ (8 poţymiai), (žr.10 lentelę). Tyrimo dalyviai išreiškė pastebėjimus, kad šiuo metu 

suaugusiųjų švietimo sistema daţnai neatitinka besimokančiųjų suaugusiųjų poreikių ir lūkesčių, 

todėl neretai besimokantieji nusivilia mokslais. Tyrimo dalyviai norėtų matyti lanksčią, pritaikytą 

suaugusiajam suaugusiųjų švietimo sistemą, į kurią būtų patogu sugrįţti ir tęsti mokslus. Suaugusieji 

turėtų turėti galimybę rinktis sau patogias mokymosi formas, patogų mokymosi laiką ir vietą, 

mokslas turėtų tapti prieinamu visiems, nepriklausomai nuo socialinio statuso ir prieš tai įgyto 

išsilavinimo. Taigi, didesnis įvairesnių mokslo įstaigų pasirinkimas, įvairios mokslo įstaigų jungtys, 

įvairios, besimokančiajam patogios, mokymo formos ir būdai, padidintų daugelio suaugusiųjų MVG 

galimybes ir paskatintų mokytis.  

 Kita vizija, susijusi su „mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimo suaugusiųjų švietime“ 

tendencija –  „auga neformalių mokymosi paslaugų poreikis ir pasiūla“(13 poţymių), (žr.10 lentelę). 

Pastebima, kad jau šiuo metu „<...svorį įgyja neformalus suaugusiųjų švietimas...>“ ir nuo formalių 
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studijų sukama link neformalių studijų, populiarūs darosi Trečiojo amžiaus universitetai. Tačiau, 

tyrimo dalyviai pastebi, kad neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje kokybiškų neformaliojo 

švietimo paslaugų poreikis kol kas yra didesnis uţ pasiūlą, nes labai daug abejotinos kokybės 

lektorių. Ateityje, tyrimo dalyvių nuomone, paslaugas turėtų teikti tik akredituoti neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo centrai, kurie teiktų aukštos kokybės paslaugas. Taigi, tyrimo dalyviai numato, 

kad ateityje „<... būtų galima tą neformalųjį suaugusių švietimą išvystyti...>“ ir tam pasitarnautų jau 

parengtas, bet dar nepriimtas naujas „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas“. Jame turėtų būti 

numatyta kaip sudaryti geresnes mokymosi galimybes suaugusiems asmenims, pavyzdţiui, 

įpareigojant darbdavį išleisti darbuotoją trims dienoms mokytis ir panašiai.  

„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimo suaugusiųjų švietime“ tendencija išryškino 

tyrimo dalyvių viziją :„vystomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas“ (3 poţymiai), (žr.10 lentelę). 

Suaugusiųjų švietimo sistemą leistų padaryti lankstesne, taip pat leistų labiau išvystyti neformalųjį 

suaugusiųjų švietimą „<...įvairių pakopų, ir tipų švietimo įstaigų jungtys...>“. Tyrimo dalyvių ateities 

įţvalgose MVG sąlygos suaugusiesiems bus kuriamos: „<...per bendradarbiavimą išvystytą, tai aš 

tokią viziją matau...>“  

Glaudţiai su „mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimo suaugusiųjų švietime“ tendencija 

susijusi vizija – „didėja dėmesys andragogų rengimui bei mokymuisi“ (5 poţymiai), (žr.10 lentelę). 

Tyrimo dalyviai turi matymą, kad ateityje andragogo profesija bus labai svarbi ir populiari, nes 

mokymasis visą gyvenimą pagaliau taps prieinamas visai visuomenei ir kiekvienam 

besimokančiajam ateityje prireiks andragogo pagalbos. Todėl dėmesys andragogo profesijai didėja ir 

2013 metais patvirtintas „Andragogo profesinės veiklos aprašas“. Būtent andragogas turėtų padėti 

įgyvendinti MVG idėją bei prisidėti prie sąmoningos visuomenės kūrimo, padėdamas 

besimokančiajam suaugusiajam susikurti savo trokštamą ateitį. 

„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimo suaugusiųjų švietime“ tendencija taip pat 

glaudţiai susijusi ir su vizija – „auga profesionalių andragogo paslaugų poreikis“ (6 poţymiai), 

(žr.10 lentelę). Ateityje, siekiant sukurti tinkamas MVG sąlygas ir plačiau realizuoti MVG idėją bei 

gerinti mokymosi bei mokymosi kokybę, profesionalių andragogų poreikis augs, nes daugės 

besimokančiųjų. Profesionalių andragogų poreikis tiesiogiai priklausys nuo besimokančiųjų. Jeigu, 

„<...tas besimokančiojo ir andragogo bendras darbas...>“ bus paremtas sinerginiais ryšiais, tai būtų 

galima tikėtis inovatyvių idėjų proverţio. Tai padėtų keistis visuomenei ir leistų pereiti į visiškai kitą 

šalies kultūros lygmenį . 



51 

 

 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo ateities tendencijos ir vizijos 10 lentelė 

Tendencija Vizija Patvirtinančių poţymių pavyzdţiai 

 

Rastas 

poţymių 

skaičius 

 vizijoje 

Mokymosi visą 
gyvenimą 

reikšmingumo 

didėjimas 

asmens 

gyvenime  

 

Mokymasis tampa 
integralia gyvenimo 

dalimi 

 
„<..mokymasis...>...<Kaip integrali gyvenimo dalis...>“  

 

4 

Auga įvairialypės 

mokymosi naudos 

pripaţinimas 

 

„<... gebėtum prisitaikyti, įvaldytum naujas technologijas, 

nebijotum persikvalifikuoti ir išbandyti kitas veiklos sritis...>“ 

 

7 

Didėja poreikis 

mokytis ir tobulėti 

 

„<Daugėja norinčių mokytis ir tobulintis...>“ 

10 

Suaugusieji aktyviau 

įsitraukia į valstybės 

bei visuomeninį 

gyvenimą 

 

„<...aktyvi suaugusiųjų pilietinė bei edukacinė veikla, 

savišvieta, savanorystė. Ţodţiu, kad aktyviau patys 

suaugusieji visur dalyvautų ir visuomeniniame gyvenime būtų 

pilietiški.>“ 

 

4 

Suaugusiųjų 
švietimo 

pripaţinimo 

didėjimas 

Auga suaugusiųjų 
švietimo poreikis 

„<...kuo toliau, tuo labiau įsitvirtins suaugusiųjų švietimas...>“ 
 

5 

Didėja valstybės 

skiriamas dėmesys 

suaugusiųjų švietimui 

 

„<Lietuva vis labiau ne tik tai formaliai vadovaujasi Europos 

sąjungos suaugusiųjų švietimą reglamentuojančius 

dokumentus, bet vis daugiau realiai įsijungia į tas suaugusiųjų 

veiklas, kurios vyksta Europoje ir vis drąsiau ţmonės vaţiuoja 

tiek į ilgalaikes, tiek į trumpalaikes staţuotes.>“ 

 

8 

Mokymosi visą 

gyvenimą 

sąlygų kūrimas 

suaugusiųjų 

švietime 

Mokymasis visą 

gyvenimą tampa 

suaugusiųjų švietimo 

prioritetu 

 

„<Vizija būtų tokia, kad būtų sudarytos sąlygos mokytis visą 

gyvenimą...>“ 

 

6 

Didėja suaugusiųjų 

švietimo sistemos 

prieinamumas ir 
lankstumas 

 „<... kad ateityje bet koks suaugęs galėtų rasti sau tinkamą 

vietą, tinkamą būdą, tinkamą formą ir tinkamą temą...>“ 

 

8 

Auga neformalių 

mokymosi paslaugų 

poreikis ir pasiūla 

„<... būtų galima tą neformalųjį suaugusių švietimą 

išvystyti...>“  

 

13 

Vystomas 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

„<...per bendradarbiavimą išvystytą, tai aš tokią viziją 

matau...> 

 

3 

Didėja dėmesys 

andragogų rengimui 

bei mokymuisi 

 „<...andragogo profesija, tai turėtų būti viena iš 

populiariausių...>“ 

 

5 

Auga profesionalių 

andragogo paslaugų 

poreikis 

“<... labai norėtųsi, kad tikrai tas androgogas įsivaţiuotų, 

įeitų...>“ 

„<...Kokybiškas andragogas, profesionalas jeigu kokybiška, 

besimokantysis gauna gerą paslaugą ir tas ratas graţiai 

uţsisuka...>“ 

6 
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Vienas tyrimo dalyvis pabrėţė, kad vizijų nekuria, tačiau akcentavo, jog turi norų, susijusių 

su Lietuvos suaugusiųjų švietimo ateitimi. Kitas tyrimo dalyvis pasitikslino ar vizija gali būti utopija, 

tačiau vėliau suabejojo ar tai utopija, ar realiai įgyvendinama ateities vizija. Tyrimo dalyviai teigė 

matantys kas šiuo metu vyksta Lietuvoje ir pasaulyje, daugelis jų teigė pastebintys švietimo kaitos 

tendencijas, kurias ir siejo su Lietuvos suaugusiųjų švietimo vizija. Vienas iš tyrimo dalyvių kalbėjo 

tik apie savo savivaldybėje pastebimas kaitos tendencijas, kurias interpretavo kaip visoje Lietuvos 

suaugusiųjų švietimo sistemoje pastebimas tendencijas. 

Tyrimo dalyviai įţvelgia Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistemos tendencijas: „mokymosi 

visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas asmens gyvenime“, „suaugusiųjų švietimo pripaţinimo 

didėjimas“, „mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimas suaugusiųjų švietime“. Svarbu akcentuoti, 

kad tai teigiamos suaugusiųjų švietimo tendencijos ir tyrimo dalyviai su jomis itin glaudţiai siejo 

savo ateities vizijas, kurios yra kaip šių tendencijų tąsa (arba esamos tendencijos perkėlimas į ateitį –

ekstrapoliacija). Reikėtų paţymėti, kad tyrimo dalyviai kalba apie netolimos ateities perspektyvas (iki 

5 metų) ir pabrėţia, jog tolimos ateities jie numatyti negali. Taigi, tyrimo dalyviai vadovaujasi 

prielaida, kad netolimoje ateityje esminių pokyčių, priešingų esamoms Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

tendencijoms, neturėtų įvykti.  

 

2.2.2. Švietimo organizacijos ateities tendencijos ir vizijos 

Švietimo organizacijos vizijos lygmenyje, atlikus analizę, išsiskyrė šios trys tyrimo dalyvių 

pastebimos tendencijos: „suaugusiųjų švietimo organizacijos tobulinimas siekiant atliepti 

visuomenės poreikius“, „bendradarbiavimo svarbos augimas ir plėtra“, „neformalių ir 

informalių paslaugų plėtra“ (žr.11 lentelę) arba (4 priedą). 

Iš tendencijos „suaugusiųjų švietimo organizacijos tobulinimas siekiant atliepti 

visuomenės poreikius“ išryškėjo dvi vizijos: 

 „suaugusiųjų švietimo organizacijų atsinaujinimas ir plėtra“ (24 

poţymiai), 

 „pokyčių įgyvendinimas per projektinę veiklą“ (15 poţymių),(žr.11 

lentelę). 

Iš tendencijos „bendradarbiavimo svarbos augimas ir plėtra“ išryškėjo dvi 

vizijos: 

 „tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra“ (8 poţymiai), 

 „bendradarbiavimo ryšių su bendruomene stiprinimas“ (3 poţymiai) 

(žr.11 lentelę). 

Iš tendencijos „neformalių ir informalių paslaugų plėtra“ išryškėjo keturios 

vizijos:  
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 „neformalių paslaugų teikimas“ (8 poţymiai),  

 „konsultavimo paslaugų teikimas“ (4 poţymiai), 

 „sąlygų asmens saviraiškai ir laisvalaikiui sudarymas“ (3 poţymiai), 

 „mokymosi kultūros organizacijoje skatinimas“ (6 poţymiai), (žr.11 

lentelę). 

Galima teigti, kad tendencija „suaugusiųjų švietimo organizacijos tobulinimas siekiant 

atliepti visuomenės poreikius“ bent iš dalies atspindi ir šiandieninę daugelio suaugusiųjų švietimo 

organizacijų situaciją, kai nespėjama laiku sureaguoti į kaitą ir suteikti suaugusiems 

besimokantiesiems tuo metu reikalingas paslaugas. Todėl tyrimo dalyviai atskleidė, jog kryptingai 

siekia tobulinti savo organizacijas, norėdami laiku atliepti besikeičiančius visuomenės poreikius. Su 

šia tendencija glaudţiai susijusios dvi tyrimo dalyvių matomos vizijos: „suaugusiųjų švietimo 

organizacijų atsinaujinimas ir plėtra“(24 poţymiai) bei „pokyčių įgyvendinimas per projektinę 

veiklą“ (15 poţymių), (žr.11 lentelę).  

„suaugusiųjų švietimo organizacijų atsinaujinimas ir plėtra“ vizija, susijusi su organizacijų 

infrastruktūros plėtimu, organizacijos pertvarkymu bei atnaujinimu. Taip pat suaugusiems teikiamų 

paslaugų išplėtimu, su tikslu ateityje pritraukti kuo daugiau besimokančiųjų: „<...traukos centras, 

mokymosi terapijos centras, nu man ta vizija...>“. Dalis tyrimo dalyvių savo vizijose mato savo 

organizacijos susijungimą su kitomis organizacijomis, nes tokios organizacijų jungtys galėtų pasiūlyti 

daugiau veiklų suaugusiems besimokantiesiems ir turėtų daugiau galių, siekdamos permainų bei 

skatindamos suaugusiųjų švietimo sistemos kaitą. 

 Siekdami įgyvendinti pokyčius savo organizacijose, tyrimo dalyviai kuria viziją „pokyčių 

įgyvendinimas per projektinę veiklą“, (žr.11 lentelę). Įvairūs projektai, kurių dėka skiriamas 

finansavimas tam tikriems organizacijų pokyčiams, suteikia galimybes organizacijų vizijas paversti 

realybe. Tyrimo dalyviai projektines veiklas vertina kaip puikią galimybę ar net priemonę, kurios 

pagalba gali įgyvendinti jų organizacijose kilusias idėjas. 

 Tendenciją „bendradarbiavimo svarbos augimas ir plėtra“ tarsi pratęsia dvi vizijos, 

susijusios su bendradarbiavimu: „tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra“ (8 poţymiai) ir 

„bendradarbiavimo ryšių su bendruomene stiprinimas“(3 poţymiai) (žr.11 lentelę). 

„Tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra“ (žr.11 lentelę) suteiktų galimybes geriau 

atliepti suaugusių besimokančiųjų poreikius. Glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas uţtikrintų 

geresnę komunikaciją. Pavyzdţiui, jei suaugusiųjų mokyklos ar profesinio rengimo centrai glaudţiau 

bendradarbiautų su Darbo birţomis, tai ţinotų kokių specialistų tuo metu labiausiai reikia darbo 

rinkai ir galėtų į tai orientuodamiesi atliepti darbo rinkos poreikius. Taip pat glaudesnis 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas ateityje turėtų suteikti galimybę apeiti įvairias biurokratines 

kliūtis, kurios šiandien trukdo operatyviau reaguoti į suaugusiųjų besimokančių poreikius. Tyrimo 
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dalyviai paminėjo, kad daţnai susidurdavo su kliūtimis, kai reikėdavo patvirtinti vieną ar kitą 

mokymosi programą. 

„Bendradarbiavimo ryšių su bendruomene stiprinimas“ (žr.11 lentelę) tyrimų dalyvių 

vizija, su kuria tyrimo dalyviai sieja galimybę pritraukti į suaugusiųjų švietimą kuo daugiau 

suaugusiųjų :„<...reikėtų surasti tokias galimybes, kaip į neformalųjį suaugusiųjų švietimą pritraukti 

ne tik mokyklos mokinius, bet ir rajono bendruomenės narius...>“. Ši vizija yra kaip prielaida, 

leidţianti suaugusiųjų švietimo organizacijoms uţmegzti ryšį su potencialiais besimokančiaisiais ir 

įtraukti juos į organizacijoje vykstančias suaugusiųjų švietimo veiklas bei paskatinti suaugusiuosius 

pradėti mokytis. Taip pat organizacija su vietos bendruomene gali kurti sinerginius ryšius, 

leidţiančius plisti inovatyvioms idėjoms. Kartu kurti bendrą vietovės infrastruktūrą, kurti bei 

įgyvendinti įvairius projektus bei kitais įvairiais būdais siekti uţtikrinti vietos bendruomenės ir 

organizacijos gerovę. 

 Iš tendencijos „neformalių ir informalių paslaugų plėtra“ buvo išskirtos keturios vizijos: 

„neformalių paslaugų teikimas“ (8 poţymiai), „konsultavimo paslaugų teikimas“ (4 poţymiai), 

„sąlygų asmens saviraiškai ir laisvalaikiui sudarymas“ (3 poţymiai) ir „mokymosi kultūros 

organizacijoje skatinimas“ (6 poţymiai), (žr.11 lentelę). 

Vizija „neformalių paslaugų teikimas“ daţnai susijusi su tyrimo dalyvių noru įkurti 

„Trečiojo amžiaus universitetą“ arba jo filialą. Tyrimo dalyviai akcentavo, kad daugėja vyresnio 

amţiaus ţmonių, kurie norėtų mokytis, tačiau kol kas ne visada yra galimybės patenkinti jų 

mokymosi poreikius ir daţnai tokiu būdu spręsti vyresnio amţiaus besimokančiųjų asmenų uţimtumo 

problemą. „Trečiojo amžiaus universitetų“ kūrimas – puiki galimybė vyresnio amţiaus ţmonėms 

tęsti studijas arba grįţti į jas iš naujo, tokiu būdu tampant MVG proceso dalyviais. Paţymėtina, kad 

su uţimtumo problema daţnai susiduriama ir kaimo vietovėse bei rajonuose, kur aukštas jaunimo bei 

vidutinio amţiaus ţmonių nedarbo lygis. Todėl, įgyvendinat tyrimo dalyvių turimą viziją 

„neformalių paslaugų teikimas“, būtų prisidedama prie įvairaus amţiaus bei socialinių grupių 

asmenų uţimtumo problemos sprendimo. Taip pat būtų suteikta galimybė suaugusiesiems tobulintis, 

išreikšti save, aktyviau dalyvauti visuomeniniame gyvenime bei įgyti reikalingų ţinių ar gebėjimų. 

Viziją „konsultavimo paslaugų teikimas“ tyrimo dalyviai siejo su suaugusiųjų 

besimokančiųjų savivada pagrįsta mokymosi forma ir pagalbos bei konsultavimo paslaugų jiems 

teikimu. Tokiu atveju besimokantis suaugęs asmuo ateitų pasikonsultuoti, jei jis mokymosi proceso 

metu susidūrė su nenumatytais sunkumais. Šios konsultacijos nebūtų nei reguliarios, nei privalomos. 

Jos besimokančiajam suteiktų daugiau laisvės ir galimybių pačiam spręsti ką jis veiks vienu ar kitu 

metu. Paţymėtina, kad Lietuvos mokslininkai taip pat išskyrė andragogo konsultanto vaidmenį 

(p.30). 
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 Tyrimo dalyviai, pasakodami apie viziją „sąlygų asmens saviraiškai ir laisvalaikiui 

sudarymas“ , akcentavo, kad mokymą jie sieja su terapine veikla. Jų nuomone, mokymasis ateityje 

turėtų tapti vien teigiamas asociacijas keliančia veikla, be didţiulio streso ar įtampos. Vienas iš 

tyrimo dalyvių pastebėjo, kad, pavyzdţiui, Šveicarijoje ţmonės po darbo eina į įvairius uţsiėmimus, 

kuriuose gali atsipalaiduoti nuo profesinės veiklos, pailsėti ir tuo pačiu gerai praleisti laisvalaikį. 

Kitas tyrimo dalyvis pastebėjo, kad rajone labai trūksta vietos, kur ţmonės galėtų praleisti laisvalaikį 

ir išreikšti save, pavyzdţiui, dailės, floristikos, keramikos ar šilkografijos uţsiėmimuose. Taigi, 

tyrimo dalyviai kuria savo organizacijų vizijas, kurios yra orientuotos į suaugusiųjų poreikių 

tenkinimą. 

Paskutinė suaugusiųjų švietimo organizacijos vizija yra „mokymosi kultūros organizacijoje 

skatinimas“. Tyrimo dalyviai norėtų, kad jų organizacijose būtų sukurta tam tikra mokymosi kultūra, 

kuri skatintų ne tik organizacijos narius mokyti, bet sudarytų prielaidas tobulėti tiek profesine 

prasme, tiek organizacijos nariams tobulėti kaip asmenybėms. Tuo pačiu ši mokymosi kultūra leistų 

kurti darbingą organizacijos atmosferą, pagrįstą bendravimu, bendradarbiavimu ir komandiniu darbu.  

Tyrimo metu buvo akcentuota, kad šiuolaikinių suaugusiųjų švietimo organizacijų įvaizdis yra 

svarbus tiek pačiai organizacijai, tiek besimokančiam suaugusiajam, kuris pajaučia organizacijoje 

tvyrančią atmosferą. Taigi, vizijos „mokymosi kultūros organizacijoje skatinimas“ įgyvendinimas 

turėtų būti svarbus ne tik suaugusiųjų švietimo organizacijos vadovui, bet ir visam kolektyvui. 

Įgyvendinusios šią viziją organizacijos galėtų pagerinti savo įvaizdį ir pritraukti daugiau 

besimokančių suaugusiųjų, nukonkuruodamos kitas suaugusiųjų švietimo organizacijas. 

Daugiau nei pusė tyrimo dalyvių išreiškė susirūpinimą ar tyrimo metu surinkta informacija 

nebus prieinama konkurentams. Dalis tiriamųjų paţymėjo jaučiantys didţiulę konkurenciją. Būtent 

tai trukdė tyrimo dalyviams plačiau ir atviriau kalbėti apie savo organizacijos viziją. Tačiau, 

nepaisant to, dalis tyrimo dalyvių išreiškė optimistinį poţiūrį į savo organizacijos ateitį: 

„<Svarbiausia turėti viziją ir… Ir viską galima įgyvendinti...>“.  
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Suaugusiųjų švietimo organizacijos ateities tendencijos ir vizijos 11 lentelė 

Tendencija Vizija Patvirtinančių poţymių pavyzdţiai 

 

Rastas 

poţymių 

skaičius 

 vizijoje 

Suaugusiųjų 

švietimo 

organizacijos 

tobulinimas 

siekiant atliepti 

visuomenės 

poreikius 

Suaugusiųjų švietimo 

organizacijų 

atsinaujinimas ir 

plėtra 

„<...ta vizija būtų kaip suaugusiųjų švietimo centras 

ateityje...>“ 

24 

Pokyčių 

įgyvendinimas per 

projektinę veiklą 

„<...planuojam rengti projektą andragogų rengimo 

finansavimui...>“ 

 

15 

Bendradarbiavimo 

svarbos augimas 

ir plėtra 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

plėtra 

„<...ateityje plėsim dar tą tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą...>“ 

 

8 

Bendradarbiavimo 

ryšių su 

bendruomene 
stiprinimas 

„<...galėtume daryti stiprias bendruomenes, kur galėtume 

leisti maloniai laiką, kur galėtume šviestis vieni iš kitų...>“  

 

3 

Neformalių ir 

informalių 

paslaugų plėtra 

Neformalių paslaugų 

teikimas 

„<...dar norėčiau kaip ir neformalų skyrių tokį turėti 

ateityje...>“  

 

8 

Konsultavimo 

paslaugų teikimas 

„<... jie gautų konsultacijas...>“ (aut. past. suaugusieji) 

„<...daugiau skaityti patiem savarankiškai ir čia ateiti tik 

paklausti kai ko. Ir gal tai būtų ir neprivaloma?...>“ 

 

4 

Sąlygų asmens 

saviraiškai ir 

laisvalaikiui 

sudarymas 

„<...Traukos centras, mokymosi terapijos centras, nu man ta 

vizija...>“ 

 

3 

Mokymosi kultūros 

organizacijoje 

skatinimas 

„<Tai mano ta vizija, kad ir mūsų centras tą darytų ir 

skatintų ţmones ne mokytis, bet apskritai tobulėti.>“ 

 

6 

 

Tyrimo dalyviai savo organizacijose pastebi tris svarbias tendencijas: „suaugusiųjų 

švietimo organizacijos tobulinimas siekiant atliepti visuomenės poreikius“, „bendradarbiavimo 

svarbos augimas ir plėtra“, „neformalių ir informalių paslaugų plėtra“. Tendencijos 

transformuojamos į ateities vizijas, kuriose tyrimo dalyviai mato savo organizacijas paţangias, 

modernias, atnaujintas, o svarbiausia – atliepiančias ateities visuomenės poreikius. Suaugusiųjų 

švietimo organizacijos lygmenyje itin išryškėjo dėmesio sutelkimas į besimokančiųjų asmenų 

poreikius. Tyrimo dalyviai norėtų (tai atskleidţia jų kuriamos vizijos) ateityje patenkinti kuo daugiau 

suaugusiųjų poreikių. Tai ne tik mokymosi poreikiai, bet ir saviraiškos bei laisvalaikio uţimtumo 

poreikiai. Taigi, tyrimas atskleidė, jog auga suaugusiųjų švietimo organizacijų dėmesys 

besimokančiam suaugusiam asmeniui.  
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2.2.3. Asmeninės besimokančiojo ateities tendencijos ir vizijos 

Besimokančio asmens lygmenyje išsiskyrė dvi tendencijos: „mokymosi visą gyvenimą 

reikšmingumo didėjimas“ ir „auganti mokymosi formų ir būdų įvairovė“ (žr. 12 lentelę) arba (5 

priedą). Tai bendros pasaulyje pastebimos suaugusiųjų švietimo kaitos tendencijos. 

Iš tendencijos „mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas“ išryškėjo su šia 

tendencija trys glaudţiai susijusios vizijos:  

 „mokymasis integrali gyvenimo dalis“ (3 poţymiai), 

 „nuolatinis poreikis mokytis“ (22 poţymiai), 

 „mokymasis kaip ateities perspektyva“ (10 poţymių), (žr. 12 lentelę). 

Iš tendencijos „auganti mokymosi formų ir būdų įvairovė“ išryškėjo su šia tendencija trys 

glaudţiai susijusios vizijos:  

 „formalių studijų tęstinumo poreikis“ (10 poţymių),  

 „neformalus mokymasis kaip nuolatinė galimybė (t.y. kad bet ko ir bet 

kada galiu mokytis neformaliu būdu)“ (3 poţymiai),  

 „savivada pagrįstas mokymasis kaip nuolatinis tobulėjimo būdas“ (8 

poţymiai), (žr. 12 lentelę). 

 Tendencija „mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas“ ateityje turėtų peraugti 

į realybę, kurioje MVG reikšmingumas taps toks didelis, kad tik labai maţa visuomenės dalis 

nedalyvaus MVG procese. Kaip jau buvo minėta (1.2.4. skyriuje), ateities švietimo uţdavinys yra 

išmokyti ateities visuomenę mokytis ir mąstyti taip, kad MVG taptų integralia asmenybės dalimi. Tai 

būtina sąlyga siekiant darnaus visuomenės vystymosi bei visuotinos gerovės. Tyrimo dalyviai taip pat 

turi analogišką viziją, kurią atspindi jų poţiūris į mokymąsi – „mokymasis integrali gyvenimo dalis“. 

Jie teigė nematantys skirtumo tarp gyvenimo bei mokymosi, nes mokymasis yra reikšmingas tiek 

profesinei veiklai ir tobulėjimui, tiek asmeniniame gyvenime. Tyrimo dalyviai mokymąsi siejo su 

pilnaverčiu gyvenimu, nes be mokymosi gyvenimas taptų nuobodţia egzistencija. Jie teigia, kad 

kartu vyksta ir gyvenimas, ir mokymasis, todėl mokymasis yra tiesiog neatsiejama gyvenimo dalis. 

Tyrimo dalyvių vizija „nuolatinis poreikis mokytis“ yra neatsiejama nuo jų dabarties, nes  

visi tyrimo dalyviai tyrimo metu teigė studijuojantys. Taigi, ši vizija yra nuolat 

įgyvendinama ir nuolat aktuali tyrimo dalyviams. Jie teigė, kad yra pasiruošę mokytis visą gyvenimą 

ir jaučia tam poreikį ar net būtinybę. Vieni į mokymąsi ţvelgia kaip į malonią, daug teigiamų 

emocijų keliančią veiklą, kai tuo tarpu kiti akcentuoja, kad mokytis yra labai sunku, labai sudėtinga 

viską suderinti (darbą, mokslus ir asmeninį gyvenimą), tačiau jų mokymąsi skatina kaita ir pastangos 
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prisitaikyti prie esamos situacijos: „<..ateityje...>...<... reikės studijuoti ir toliau, nes informacijos, iš 

tikro, yra labai daug..>“. 

Viziją „mokymasis kaip ateities perspektyva“ tyrimo dalyviai siejo tiek su pačia artimiausia, 

tiek su tolimesne ateitimi: „<... ateityje mokysiuos...>“. Vieni tyrimo dalyviai teigė, kad turi viziją 

mokytis ateityje, nes nori kaţką radikaliai pakeisti savo gyvenime, kiti teigė, kad nori gilinti turimas 

ţinias, tobulintis, siekdami kokybės profesinėje veikloje. 

 Tendencija „auganti mokymosi formų ir būdų įvairovė“ yra susijusi su jau minėta 

nuostata (1.2.3 skyriuje), kad ateityje švietimo paslaugas teiks įvairios institucijos ir išaugs 

mokymosi būdų bei formų įvairovė. Taigi, tyrimo dalyviai tikisi, kad Lietuvoje bus išplėtota 

mokymosi formų ir būdų įvairovė. 

Viziją „formalių studijų tęstinumo poreikis“ dalis  tyrimo dalyvių (8) siejo su jau 

pradėtomis studijomis formaliose programose, tikėdamiesi sėkmingai jas tęsti ir baigti netolimoje 

ateityje (žr. 12 lentelę). Kiti tyrimo dalyviai (3) pabrėţė, kad jų asmeninio mokymosi vizija yra 

„neformalus mokymasis kaip nuolatinė galimybė (t.y. kad bet ko ir bet kada galiu mokytis neformaliu 

būdu)“ (žr. 12 lentelę). Tačiau, akivaizdu, kad didesnė tyrimo dalyvių dalis renkasi formalias 

studijas, o į neformalias studijas daugiau ţvelgia kaip į „atsarginį variantą“, kuriuo galima bet kada 

pasinaudoti. Neformaliuoju būdu įgytos kompetencijas gali būti vertinamos ir pripaţįstamos aukštųjų 

mokyklų pagal jau minėtas (1.3.2.2 skyriuje) „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų 

kompetencijų vertinimo ir pripaţinimo aukštosiose mokyklose rekomendacijas“ (2010). Taigi, sunku 

pasakyti kodėl didesnė tyrimo dalyvių dalis pasirinko būtent formalias studijas. 

Vizija „savivada pagrįstas mokymasis kaip nuolatinis tobulėjimo būdas“ (žr. 12 lentelę) iš 

dalies atspindi tyrimo dalyvių mokymosi patirtį bei jų pasirengimą mokytis patiems, gebėjimą save 

valdyti, kreipti tinkame linkme. Taip pat jų gebėjimą motyvuoti save ir mokėjimą mokytis patiems.  

Šios vizijos įgyvendinimą tyrimo dalyviai jau pradėjo arba ruošiasi pradėti artimiausioje ateityje, tai 

atspindi jų leksikos fragmentai: „<...dabar mokysiuos...>“. Esamąjį laiką reiškiančio ţodţio „dabar“ 

derinimas su būsimuoju laiku išreikštu veiksmaţodţiu „mokysiuos“, tarsi atskleidţia tyrimo dalyvio 

pasirengimą pačioje artimiausioje ateityje (galbūt iškart po interviu) imti mokytis. Vienas iš tyrimo 

dalyvių pastebėjo, kad ateitis nuolat tampa dabartimi, o dabartis praeitimi. Vadovavimasis šia 

filosofine įţvalga skatina aktyviai veikti ir nuolat mokytis bei tobulėti visur, kur tik tai įmanoma. 

Tyrimo dalyviai, turėdami „savivada pagrįsto mokymosi kaip nuolatinio tobulėjimo būdo“ viziją nori 

mokytis įvairių dalykų, siekdami dvasinės, fizinės, proto bei jausmų harmonijos. 
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Asmeninės besimokančiųjų ateities tendencijos ir vizijos 12 lentelė 

 
Tendencija Vizija Patvirtinančių poţymių pavyzdţiai 

 

Rastas 

poţymių 

skaičius 

 vizijoje 

Mokymosi visą 

gyvenimą 

reikšmingumo 

didėjimas 

Mokymasis integrali 

gyvenimo dalis 

„<...mokymasis ir gyvenimas, jie neatskiriami dalykai, 

nematau skirtumo tarp mokymosi ir gyvenimo, nu gyveni ir 

mokaisi.>” 

3 

Nuolatinis poreikis 

mokytis 

„<...ko gero, aš visą laiką besimokantis asmuo būsiu...>“ 

 

22 

Mokymasis kaip 

ateities perspektyva 

„<... ateityje mokysiuos...>“, „<..ateityje>...<... reikės 

studijuoti ir toliau, nes informacijos, iš tikro, yra labai 

daug..>“. 

 

 

10 

Auganti 

mokymosi 

formų ir būdų 
įvairovė 

Formalių studijų 

tęstinumo poreikis 

„<...šiuo metu aš studijuoju vadybos magistratūroje tai 

pirmiausia reikia baigtis šitas studijas...>“ 

 

10 

Neformalus 

mokymasis kaip 

nuolatinė galimybė 

(t.y. kad bet ko ir bet 

kada galiu mokytis 

neformaliu būdu) 

„<...neformaliuoju būdu ateityje mokysiuos...>“ 3 

Savivada pagrįstas 

mokymasis kaip 

nuolatinis tobulėjimo 

būdas 

„<...svarbus...>...<... tas asmeninis mokymosi planas, ir 

asmeninė mokymosi trajektorija, kuri turėtų nesikirsti su tavo 

pagrindine veikla. O to, kur nu tas, „step by step“ – ţingsnis 

po ţingsnelio, tu galėtum eiti, tai kartu su savo, tobulint ir 

savo profesinę veiklą...>“ 

8 

 

 Asmeniniame lygmenyje tyrimo dalyviai įţvelgė tendenciją, susijusią su MVG idėja: 

„mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas“. Taip pat, su nuostata, kad ateityje išaugs 

mokymosi būdų ir formų įvairovė, mokymasis vyks įvairiose institucijose susijusią tendenciją – 

„auganti mokymosi formų ir būdų įvairovė“. Tyrimo dalyviai pabrėţė nematantys skirtumo tarp 

gyvenimo bei mokymosi, akcentavo, jog šiuo metu mokosi ir turi viziją mokytis visą gyvenimą. 

Tyrimo dalyvių vizijose išryškėjo tendencija studijuoti ir tęsti pradėtas formalias studijas. Reikėtų 

akcentuoti, kad tyrimo dalyviai kalba apie netolimą ateitį ir nėra linkę kurti tolimesnės ateities vizijų, 

taip pat linkę daugiau kalbėti apie dabartį, nei apie ateitį. 

2.2.4 Lietuvos, organizacijos ir asmeninių besimokančiųjų tendencijų ir vizijų 

palyginimas 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo lygmenyje ir asmeniniame besimokančiojo lygmenyje 

pastebima MVG reikšmingumo didėjimo tendencija (žr. 13 lentelę). Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

lygmenyje ir organizacijos lygmenyje buvo išskirtos dvi panašios tendencijos: „mokymosi visą 

gyvenimą sąlygų kūrimas suaugusiųjų švietime“ (Lietuvos lygmuo) ir „suaugusiųjų švietimo 

organizacijos tobulinimas siekiant atliepti visuomenės poreikius“ (organizacijos lygmuo), (žr. 13 

lentelę). 
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Pastarųjų tendencijų sąsają galima interpretuoti per Lietuvos suaugusiųjų švietimo sistemos 

ir suaugusiųjų švietimo organizacijos santykių suvokimo prizmę. Kadangi valstybės lygmenyje 

pastebimas siekis sukurti besimokančiam suaugusiam asmeniui tinkamas MVG sąlygas, tai 

suaugusiųjų švietimo organizacija, kaip vykdančioji institucija, turi siekį kurti tinkamas MVG 

sąlygas ir tuo pačiu atliepti visuomenės poreikius. Tačiau, kad ši tendencija virstų tikrove, 

organizacijoms reikia pokyčių (žr. 13 lentelę). 

 Lietuvos suaugusiųjų švietimo lygmenyje ir organizacijos lygmenyje galima įţvelgti 

netiesioginį ryšį tarp tendencijų: „suaugusiųjų švietimo pripaţinimo didėjimas“ (Lietuvos lygmuo) ir 

„bendradarbiavimo svarbos augimas ir plėtra“ (organizacijos lygmuo) (žr. 13 lentelę). Galima teigti, 

kad suaugusiųjų švietimo pripaţinimas iš dalies didėja tarp besimokančių suaugusiųjų, nes pastebima 

organizacijų tendencija skirti daugiau dėmesio ryšių su visuomene stiprinimui, taip pat 

tarpinstituciniam bendradarbiavimui. 

„Mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimas suaugusiųjų švietime“ yra Lietuvos lygmenyje 

išryškėjusi tendencija. Su šia tendencija galima būtų sieti organizacijos lygmens tendenciją 

„neformalių ir informalių paslaugų plėtra“, o taip pat asmeninio lygmens tendenciją „auganti 

mokymosi formų ir būdų įvairovė“ (žr. 13 lentelę). Nes, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas MVG, 

ateityje turėtų būti vykdoma neformaliojo ugdymo plėtra bei, kaip jau minėta anksčiau, augti 

mokymosi formų ir būdų įvairovė, atsirasti daugiau pasirinkimo. 

Lietuvos, organizacijos ir asmeninių tendencijų palyginimas 13 lentelė 

Lietuvos lygmenyje 

pastebimos 

suaugusiųjų 

švietimo 

tendencijos 

Vizijų 

skaičius 

Organizacijos 

lygmenyje pastebimos 

suaugusiųjų švietimo 

tendencijos 

Vizijų 

skaičius 

Asmeniniame 

besimokančiojo 

lygmenyje pastebimos 

suaugusiųjų švietimo 

tendencijos 

Vizijų 

skaičius 

„mokymosi visą 

gyvenimą 
reikšmingumo 

didėjimas asmens 

gyvenime“ 

4 „suaugusiųjų švietimo 

organizacijos tobulinimas 
siekiant atliepti 

visuomenės poreikius“ 

2 „mokymosi visą 

gyvenimą 
reikšmingumo 

didėjimas“ 

3 

„suaugusiųjų 

švietimo 

pripaţinimo 

didėjimas“ 

2 „bendradarbiavimo 

svarbos augimas ir 

plėtra“ 

2 „auganti mokymosi 

formų ir būdų įvairovė“ 

3 

„mokymosi visą 

gyvenimą sąlygų 

kūrimas suaugusiųjų 

švietime“ 

6 „neformalių ir informalių 

paslaugų plėtra“ 

4   

 

Taigi, palyginus visų lygmenų tendencijas galima teigti, kad Lietuvos lygmens tyrimo 

dalyvių pastebimos tendencijos yra susijusios su suaugusiųjų švietimu bei suaugusiojo 

įsitraukimu į MVG („mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas asmens gyvenime“, 

„suaugusiųjų švietimo pripaţinimo didėjimas“, „mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimas 

suaugusiųjų švietime“). 
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Organizacijos lygmenyje tendencijos susijusios su organizacijos kaita, orientuojantis į 

suaugusiųjų poreikių tenkinimą („suaugusiųjų švietimo organizacijos tobulinimas siekiant atliepti 

visuomenės poreikius“, „bendradarbiavimo svarbos augimas ir plėtra“, „neformalių ir informalių 

paslaugų plėtra“). Asmeniniame lygmenyje susiję su MVG ir suaugusiųjų švietimo kaita 

(„mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas“, „auganti mokymosi formų ir būdų įvairovė“).  

 

Lietuvos, organizacijos ir asmeninio lygmenų vizijų palyginimas  14 lentelė 

 
Lietuvos lygmens 

vizijos 

Poţymių 

skaičius 

Organizacijos lygmens 

vizijos 

Poţymių 

skaičius 

Asmeninio lygmens 

vizijos 
Poţymių 

skaičius 
mokymasis tampa 

integralia gyvenimo 

dalimi 

4 suaugusiųjų švietimo 

organizacijų 

atsinaujinimas ir plėtra 

24 mokymasis integrali 

gyvenimo dalis 
3 

auga įvairialypės 

mokymosi naudos 
pripaţinimas 

7 pokyčių įgyvendinimas 

per projektinę veiklą 

15 nuolatinis poreikis 

mokytis 
23 

didėja poreikis mokytis 

ir tobulėti 

10 tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo plėtra 

8 mokymasis kaip ateities 

perspektyva 
10 

suaugusieji aktyviau 

įsitraukia į valstybės 

bei visuomeninį 

gyvenimą 

4 bendradarbiavimo ryšių 

su bendruomene 

stiprinimas 

3 formalių studijų 

tęstinumo poreikis 
10 

auga suaugusiųjų 

švietimo poreikis 

5 neformalių paslaugų 

teikimas 

8 neformalus mokymasis 

kaip nuolatinė galimybė 

(t.y. kad bet ko ir bet 

kada galiu mokytis 

neformaliu būdu) 

3 

didėja valstybės 

skiriamas dėmesys 

suaugusiųjų švietimui 

8 konsultavimo paslaugų 

teikimas 

4 savivada pagrįstas 

mokymasis kaip 

nuolatinis tobulėjimo 

būdas 

8 

mokymasis visą 
gyvenimą tampa 

suaugusiųjų švietimo 

prioritetu 

6 sąlygų asmens 
saviraiškai ir 

laisvalaikiui sudarymas 

3   

didėja suaugusiųjų 

švietimo sistemos 

prieinamumas ir 

lankstumas 

8 mokymosi kultūros 

organizacijoje skatinimas 

6   

auga neformalių 

mokymosi paslaugų 

poreikis ir pasiūla 

13     

vystomas 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

3     

didėja dėmesys 

andragogų rengimui 
bei mokymuisi 

5     

auga profesionalių 

andragogo paslaugų 

poreikis 

6     
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Visuose trijuose, Lietuvos, organizacijos ir asmeniniame lygmenyse, išryškėjo vizijos, 

kuriose pabrėţiamas: 

 neformaliojo suaugusiųjų švietimo svarbos augimas: 

 auga neformalių mokymosi paslaugų poreikis ir pasiūla (Lietuvos 

lygmuo);  

 neformalių paslaugų teikimas (organizacijos lygmuo); 

 neformalus mokymasis kaip nuolatinė galimybė (t.y. kad bet ko ir bet 

kada galiu mokytis neformaliu būdu) (asmeninis besimokančiojo lygmuo), (žr. 14 

lentelę); 

 augantis poreikis mokytis bei tobulėti:  

 didėja poreikis mokytis ir tobulėti (Lietuvos lygmuo),  

 mokymosi kultūros organizacijoje skatinimas (organizacijos lygmuo),  

 nuolatinis poreikis mokytis (asmeninis besimokančiojo lygmuo) (ţr. 14 

lentelę); 

 Lietuvos ir organizacijos lygmenyse išryškėjo vizijos, kuriose:  

 tarpinstitucinis bendradarbiavimas:  

 vystomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas (Lietuvos lygmuo), 

 tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra (organizacijos lygmuo) (žr. 14 

lentelę); 

Lietuvos ir asmeniniame lygmenyse išryškėjo vizijos, kuriose: 

 mokymasis tampa integralia gyvenimo dalimi: 

 mokymasis tampa integralia gyvenimo dalimi (Lietuvos lygmuo), 

 mokymasis integrali gyvenimo dalis (asmeninis besimokančiojo 

lygmuo), (žr. 14 lentelę); 

Galima daryti išvadą, kad tyrimo dalyviai, kalbėdami apie Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

ateitį, akcentavo tendencijas, susijusias su didesniu suaugusiojo įsitraukimu į MVG procesą ir 

Lietuvos suaugusiųjų švietimu. Aptardami savo organizacijų ateitį, siejo ją su organizacijos kaita, 

siekdami tenkinti besimokančių suaugusiųjų poreikius. Asmeninę, savo kaip besimokančiojo ateitį 

siejo su MVG ir suaugusiųjų švietimo kaita. Visuose trijuose lygmenyse buvo išskirtos vizijos, 

susijusios su: neformaliojo suaugusiųjų švietimo svarbos augimas ir augantis poreikis mokytis bei 

tobulėti. Lietuvos ir organizacijos lygmenyse išskirtos vizijos, susijusios su tarpinstituciniu 

bendradarbiavimui. Lietuvos ir asmeniniame lygmenyse išskirtos vizijos, kuriose mokymasis tampa 

integralia gyvenimo dalimi. Paţymėtina, kad asmeninių vizijų tyrimo dalyviai nesiejo su savo 

organizacijų vizijomis. 
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IŠVADOS 

1. Atlikus ateities studijų analizę išryškėjo, kad ateities kūrimas yra sąmoninga ir kryptinga 

veikėjo veikla, kuri įgyvendinama kuriant labiausiai trokštamos ateities vizijas. Vizijos kuriamos 

atsiţvelgiant į besivystančias tendencijas bei vadovaujantis proaktyvumo nuostata.   

2. Atlikus ateities įţvalgų analizę, išryškėjo: 

         2.1 Bendros suaugusiųjų švietimo ateities įžvalgos:  

 augs mokymosi visą gyvenimą reikšmė, todėl pagrindinis ateities 

švietimo uţdavinys – išmokyti aktyviai mokytis ir mąstyti taip, kad MVG taptų 

integralia asmenybės dalimi. Tokiu būdu didės suaugusiųjų įsitraukimas į MVG 

procesą. 

 Kokybiškas suaugusiųjų švietimas turėtų uţtikrinti visuotinę gerovę 

todėl švietimo pagalba bus maţinamas neraštingumas, didinama socialinė sanglauda, 

sprendţiamos nedarbo bei ţmonių uţimtumo problemos, kuriamos ne tik įvairios 

profesinio tobulėjimo bet ir asmens savirealizacijai, jo tobulėjimui skirtos 

mokymo/si galimybės. 

 Suaugusiųjų švietimo sistema keisis taip, kad atlieptų kintančius 

besimokančių suaugusių asmenų poreikius; 

 Suaugusiųjų švietimo kokybę turėtų uţtikrinti lanksti, besimokančiojo 

poreikius atitinkanti suaugusiųjų švietimo sistema bei andragogas profesionalas 

ateities kūrėjas, padėsiantis besimokančiam suaugusiajam susikurti trokštamą ateitį. 

 

3. Atlikus Lietuvos dokumentų bei teorinių šaltinių analizę galima išskirti šiuos  ateities 

kūrimo ypatumus andragogo profesinėje veikloje : 

 Vienas svarbiausių andragogo veiklos tikslų yra prisidėti prie sąmoningos 

visuomenės kūrimo, padedant suaugusiems tapti sąmoningais piliečiais ir ateities kūrėjais; 

 Siekdamas įgyvendinti šį tikslą, andragogas turėtų aktyviai veikti visuose 

suaugusiųjų švietimo sistemos lygmenyse (Lietuvos, organizacijos, asmeniniame):  

 Andragogas turėtų dalyvauti šiose veiklose: kurti suaugusiųjų švietimo vizijas; 

rengti strateginius dokumentus ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną (švietimo politikos 

kūrimo lygmuo); kurti inovacijas, skatinančias suaugusiųjų MVG regione, bendruomenėse ir 

organizacijose; numatyti MVG idėjos įgyvendinimo suaugusiųjų švietime gaires; rengti 

strateginius suaugusiųjų švietimo kaitos dokumentus; tirti suaugusiųjų švietimo situaciją, 

patirtį ir perspektyvas nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse. 

4. Atlikus tyrimo duomenų analizę, gautos išvados: 
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4.2 Lietuvos, organizacijos ir besimokančiojo lygmenyse išryškėjo šios 

tendencijos bei vizijos: 

 Lietuvos lygmenyje išryškėjo trys tendencijos: mokymosi visą 

gyvenimą reikšmingumo didėjimas (4 vizijos), suaugusiųjų švietimo pripaţinimo 

didėjimas (2 vizijos), mokymosi visą gyvenimą sąlygų kūrimas suaugusiųjų švietime 

(6 vizijos); 

 Organizacijos lygmenyje išryškėjo trys tendencijos: suaugusiųjų 

švietimo organizacijos tobulinimas siekiant atliepti visuomenės poreikius (2 vizijos), 

bendradarbiavimo svarbos augimas ir plėtra (2vizijos), neformalių ir informalių 

paslaugų plėtra (4 vizijos); 

 Asmeniniame besimokančiojo lygmenyje išryškėjo dvi tendencijos: 

mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas (3vizijos), auganti mokymosi 

formų ir būdų įvairovė (3 vizijos). 

4.3 Atlikus tendencijų bei vizijų analizę visuose trijuose lygmenyse, 

išryškėjo : 

 Lietuvos ir besimokančiojo lygmenis sieja viena bendra tendencija: 

Mokymosi visą gyvenimą reikšmingumo didėjimas; 

 Lietuvos, organizacijos ir asmeniniame lygmenyse atskleistos šios 

bendros tyrimo dalyvių vizijos: neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra ir augantis 

poreikis mokytis ir tobulėti; 

 Lietuvos ir organizacijos lygmenyse sieja tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo vizija; 

 Lietuvos ir asmeninį lygmenis sieja mokymosi ir gyvenimo 

integralumo vizija;  

 tyrimo dalyviai kiekvieno lygmens atţvilgiu (Lietuvos, organizacijos ir 

asmeniu besimokančiojo) turi skirtingas ateities kūrimo nuostatas: proaktyvumo 

nuostata išryškėja tik organizacijos lygmenyje; Lietuvos bei asmeniniame lygmenyje 

ši nuostata neišryškėjo. 

4.4 Galima teigti, kad sąmoningos ir kryptingos ateities kūrimo prielaidos 

kuriamos organizacijos lygmenyje, kuris yra tiesiogiai susijęs tu tyrimo dalyvių 

profesine veikla.  
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PRIEDAI 

Interviu gairės  1 priedas 

A. Pasidalinkite kokią matote Lietuvos suaugusiųjų švietimo ateitį : 

1. Įvardinkite kokias Lietuvos suaugusiųjų švietimo tendencijas Jūs pastebite. 

2. Pasidalinkite savo, kaip andragogo, Lietuvos suaugusiųjų švietimo vizija. 

3. Pakomentuokite, kokias matote galimybes šios vizijos įgyvendinimui? Kokius 

trukdţius (kiek tai realu, nerealu)?  

4. Pakomentuokite, kokiu būdu Jūs asmeniškai galėtumėte prisidėti prie vizijos 

įgyvendinimo? 

 

B. Pasidalinkite vizija, kokią matote savo organizaciją ateityje Jūs, kaip vadovas: 

1. Kokių turite sumanymų, idėjų, planų, susijusių su suaugusiųjų švietimu savo 

organizacijoje?  

2. Pakomentuokite, kokios, Jūsų nuomone, yra galimybės šių sumanymų, idėjų, 

planų įgyvendinimui (gal esate numatę ir kokius konkrečius veiksmus ? Konkrečių idėjų, 

planų įgyvendinimo galimybės ir trukdţiai). 

3. Koks Jūsų vaidmuo tų (konkrečių) idėjų, planų įgyvendinimui? 

C. Pasidalinkite savo, kaip suaugusiojo besimokančiojo, asmenine vizija: 

1. Pasidalinkite mintimis apie savo asmeninę, kaip suaugusiojo besimokančiojo, 

viziją ( ko norėtumėte mokytis, kur, kaip, kada, kodėl?..) 

2. Kokias matote galimybes (ir trukdţius), šios vizijos įgyvendinimui? (Ar tai 

realu artimiausioje ateityje (taip, ne, kodėl )? 

3. Ar reikšminga galvoti apie ateitį (taip, ne, kodėl?) ? 
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Tyrimo dalyvių duomenys 2 priedas 

 

Tyrimo data: 

Tyrimo laikas: 

 

Dėkoju, kad radote laiko ir sutikote pasidalinti savo, kaip suaugusiųjų švietimo eksperto, 

poţiūriu į Lietuvos suaugusiųjų švietimo ateitį. Prašau pateikti bendrą informaciją apie save. 

  

Tyrimo dalyvio lytis: 

 

Tyrimo dalyvio amţius: 

 

Organizacijos, kurioje dirba tyrimo dalyvis tipas: 

 

 

Dėkojame uţ atsakymus! 
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Lietuvos suaugusiųjų švietimo tendencijos ir vizijos 3 priedas 

Tendencija Vizija Patvirtinantys poţymiai Poţymių 
skaičius 

Mokymosi visą 

gyvenimą 

reikšmingumo 

didėjimas 

asmens 

gyvenime  

 

Mokymasis tampa 

integralia gyvenimo 

dalimi 

„<..mokymasis...>...<Kaip integrali gyvenimo dalis...>“  

„<...Nematau skirtumo tarp gyvenimo ir mokymosi...>“ 

„<...kartu vyksta gyvenimas ir mokymasis vyksta...>“ 

„<...nebėra tokio kaip ir skirtumo, kad čia aš dirbu, o čia aš 

mokausi...>“  

4 

Auga įvairialypės 

mokymosi naudos 

pripaţinimas 

„<...ţmonės labai daug dėmesio skiria tai savo savišvietai. Tai, 

kaţkokiam tai lavinimuisi.>“ 

„<...Labai kokybiško mokslo, sakykim, labiau iš vienos pusės 

efektyvaus, profesine prasme, iš kitos pusės – tokio, daugiau 

terapinio.>“ 

„<...mokymasis padeda įveikti ir profesinius, ir psichologinius 

sunkumus, ypač kai taip greit viskas kinta...>“ 

„<... gebėtum prisitaikyti, įvaldytum naujas technologijas, 
nebijotum persikvalifikuoti ir išbandyti kitas veiklos sritis...>“ 

„<...daug ţmonių dalyvauja kaţkokioj tai kultūrinėj, meninėj 

veikloj...>“ 

„<...jeigu tu nori būti saugus, tu tiesiog privalai mokytis visą 

gyvenimą ir tobulėti tam tikrose srityse...>“ 

„<...suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi procese ir jų 

įtraukimas į šį procesą...> “  

7 

Didėja poreikis 

mokytis ir tobulėti 

„<Ţmonės nori, reiškia, dalykų, kurie būtų reikšmingi jiems, 

kaip asmenybei.“  

„<...laiką skirti savo tobulėjimui.>“ 

„<...sugrįţimas į švietimą...>“ 

„<...Daugėja suaugusių, norinčių mokytis...>“ 
„<...įvairios kompetencijos, ir ţmonių uţimtumas, ir ţmonių 

saviraiška, savirealizacija dėl to didėja...>“ 

„<...vis daugiau ţmonių supranta, kad asmeninis tobulėjimas 

yra labai svarbu.>“ 

„<...vis daugiau suaugusiųjų mokosi ir nori mokytis...>“ 

„<...suaugusieji mokosi ir sau, dėl savęs pačių, dėl savo 

asmeninių poreikių...>“ 

 „<Daugėja norinčių mokytis ir tobulintis...>“  

„<...dėmesio skiria tai savo savišvietai. Tai, kaţkokiam tai 

lavinimuisi.>“ 

10 

Suaugusieji aktyviau 

įsitraukia į valstybės 

bei visuomeninį 
gyvenimą 

„<...aktyvi suaugusiųjų pilietinė bei edukacinė veikla, 

savišvieta, savanorystė. Ţodţiu, kad aktyviau patys 

suaugusieji visur dalyvautų ir visuomeniniame gyvenime būtų 
pilietiški.>“ 

„<...neturėtume šiai dienai savanorių, kurie dirba, tai tų veiklų 

būtų daug maţiau...>“ 

 „<...labai daug įvairiausių tokių grupelių, įvairiausių tokių 

sambūrių...>“  

„<...įvairių tokių profesionalų, sakykim, ir įvairiausių 

asociacijų...>“ 

4 

Suaugusiųjų 

švietimo 

pripaţinimo 

didėjimas 

Auga suaugusiųjų 

švietimo poreikis 

„<Suaugusių švietimas, iš tiesų, Lietuvoje atranda reikiamą 

vietą...>“  

„<...kuo toliau, tuo labiau įsitvirtins suaugusiųjų švietimas...>“ 

„<Kuo toliau, tuo didesnę svarbą įgis suaugusiųjų 

švietimas...>“ 
„<Suaugusiųjų švietimo poreikio augimo tendencijas...> “   

„<Suaugusių švietimas, iš tiesų, Lietuvoje atranda reikiamą 

vietą...>“ 

5 

Didėja valstybės 

skiriamas dėmesys 

suaugusiųjų švietimui 

„<Lietuva vis labiau ne tik tai formaliai vadovaujasi Europos 

sąjungos suaugusiųjų švietimą reglamentuojančius 

dokumentus, bet vis daugiau realiai įsijungia į tas suaugusiųjų 

veiklas, kurios vyksta Europoje ir vis drąsiau ţmonės vaţiuoja 

tiek į ilgalaikes, tiek į trumpalaikes staţuotes.>“ 

8 
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„<Strategijoj 2020 suaugusiųjų mokymui yra labai didelis 

dėmesys skiriamas...>“  

„<Palaikymas, iš tikrųjų, suaugusiųjų net jaučiamas ir iš 

valstybės...>“  

„<...mokosi nuteistieji, jiems skiriama valstybės dotacija...>“ 

„<...yra paruoštas veiklų planas Švietimo ministerijos 2014-

2020 metų>“ 

„<Viena iš tendencijų, būtų tinkamų sąlygų sudarymas...>“ 

„<...tendencijos yra geros, kadangi ir švietimo strategijoje yra 

paminėtas mokymasis visą gyvenimą ir kituose 
dokumentuose.>“  

„<...parengtas naujas neformalio švietimo įstatymas, kuris 

numato nuo vieno iki trijų dienų galimybę išeiti mokytis...>“  

Mokymosi visą 

gyvenimą 

sąlygų kūrimas 

suaugusiųjų 

švietime 

Mokymasis visą 

gyvenimą tampa 

suaugusiųjų švietimo 

prioritetu 

„<...mokymosi visą gyvenimą vizija...>„ 

„<...vienas iš suaugusiųjų švietimo prioritetų yra mokymasis 

visą gyvenimą...>“ 

„<...iš tų mūsų siekiamybių - mokymasis visą gyvenimą...>“ 

„<Vizija būtų tokia, kad būtų sudarytos sąlygos mokytis visą 

gyvenimą...>“ 

„<...mokymasis visą gyvenimą yra tiesiog būtinas...>“ 

„<...suaugusių mokymasis, turėtų būti kaip saugiklis ţmogaus 

gerovei...>“. 

6 

Didėja suaugusiųjų 
švietimo sistemos 

prieinamumas ir 

lankstumas  

„<...švietime galėtų bet kada galėtų sugrįţti į mokslus...>“ 
„<...turėtų būti suaugusiems visiškai kitokie egzaminai...>“  

„<...lankstesnė ir plius kitokia...>“(sistema) 

„<... kad ateityje bet koks suaugęs galėtų rasti sau tinkamą 

vietą, tinkamą būdą, tinkamą formą ir tinkamą temą...>“ 

„<...sudarytos sąlygos mokytis...>“ 

„<...mokymosi būdų įvairių yra...>“ 

„<...mokymasis mobiliose grupėse galėtų būti 

perspektyvus...>“  

„<...įvairesnių rūšių tą gauti mokymą kaţkaip...>“ 

8 

Auga neformalių 

mokymosi paslaugų 

poreikis ir pasiūla 

„<... būtų galima tą neformalųjį suaugusių švietimą 

išvystyti...>“  

„<...neformalusis suaugusiųjų švietimas vyksta įvairiose 

institucijose..>“ 
„<...svorį įgyja neformalus suaugusiųjų švietimas...>“ 

„<...tendencija nuo formalių studijų suka link neformalių 

studijų...>“  

„<Lietuvos švietime ir formalios ir neformalios programos 

įgyja labai didelę svarbą...>“ 

„<...neformalaus ugdymo įvairios formos vis labiau plinta 

bus tikrai daug svarbesnis negu šiuo metu uţima jo pozicijos 

ir ne tiktai kalbant apie formalųjį suaugusių švietimą, bet ir 

neformalų suaugusiųjų švietimą.>“  

„<Yra parengtas naujas neformaliojo švietimo įstatymas, 

kuris numato nuo vieno iki trijų dienų galimybę išeiti 
mokytis>“ 

„<Yra modulinės paslaugos...>“ 

„<...dar kompetencijų uţskaitymas, kurios įgyjamos 

neformaliuoju būdu. Irgi šitas siekiama yra...>“ 

„<...formalios ir neformalios programos įgyja labai didelę 

svarbą, ypač neformalusis suaugusiųjų švietimas ir tas 

neformalusis suaugusiųjų švietimas vyksta įvairiose 

institucijose“ 

„<... vėl apie tą Trečio amžiaus universitetus, jie dabar 

vadinami taip „ant bangos“...>“ 

„<Svarbi... Vat, kaip Trečiojo amžiaus universitetų veikla.>“ 

„<...amţius virš penkiasdešimt, jų mokymas.>“ 

13 
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Vystomas 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas 

„<...įvairių pakopų, ir tipų švietimo įstaigų jungtys...>“ 

„<...neformalusis suaugusiųjų švietimas vyksta įvairiose 

institucijose Tarpinstitucinė veikla išvystyta...>“  

„<...per bendradarbiavimą išvystytą, tai aš tokią viziją 

matau...>“ 

3 

Didėja dėmesys 

andragogų rengimui 

bei mokymuisi 

„<...andragogo profesijos įteisinimas, nes yra aprašai 

parengti ir patvirtinti...>“  

„<...andragogo profesijos, mentoriavimo, va šita linija irgi 

yra numatoma...>“ 

„<...mokymasis tai yra tikrai, tikrai, kuo tolyn, tampa 

neatskiriama kiekvieno profesionalo veiklos dalimi...>“ 
„<...andragogo profesija, tai turėtų būti viena iš 

populiariausių...>“ 

„<...androgogo mentoriaus ruošimas, ar ne? Vat, kaip 

suaugusysis pats mokosi, tai čia man yra labai įdomi tema...>“ 

5 

 Auga profesionalių 

andragogo paslaugų 

poreikis 

„<...Kokybiškas andragogas…>” 

“<…besimokantysis gauna gerą paslaugą ir tas ratas graţiai 

uţsisuka...>“ 

 „<...ţmonių saviraiška, savirealizacija dėl to didėja, kadangi 

institucijos gali pasiūlyti savo profesionalius andragogus, ne 

andragogus ,tai dėstytojus, tiesiog profesionalius: menininkus, 

fotografus, įvairių sričių specialistus...>“ 

“<... labai norėtųsi, kad tikrai tas androgogas įsivaţiuotų, 

įeitų...>“ 
„<...Kokybiškas andragogas, profesionalas jeigu kokybiška, 

besimokantysis gauna gerą paslaugą ir tas ratas graţiai 

uţsisuka...>“ 

„<...tas besimokančiojo ir andragogo bendras darbas...>“ 

6 
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Suaugusiųjų švietimo organizacijos ateities tendencijos ir vizijos 4 priedas 

Tendenc

ija 

Vizija Patvirtinantys poţymiai Poţy

mių 

skaiči

us 

Suaugusi
ųjų 

švietimo 

organiza

cijos 

tobulini

mas 

siekiant 

atliepti 

visuome

nės 

poreikiu

s 

Suaugusiųjų 
švietimo 

organizacijų 

atsinaujinima

s ir plėtra 

„<...X studijų centras turi įeiti plačiau į universitetą...>“ 
„<... galvojam rašyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą, iš ten 

pasiimti pinigėlių, tada plėsimės...>“ 

„<...mokymus vesim kaime ir taip plėsim veiklas savo daugiafunkciniame 

centre...>“  

„<...ateičiai, tai mums, sakau, didţiausias darbas - mokymus vesti kaime...>“  

„<...Plėstis, savo daugiafunkciniame centre.>“ 

„<...pasistatėme naujas laboratorijas...>“  

„<...ruošim nuo kitų metų elektronikus, saulės energetika, taupymai įvairūs...>“ 

„<...dar norėčiau kaip ir neformalų skyrių tokį turėti ateityje...>“  

„<...tokį laisvalaikio centrą suaugusių...>“ 

„<...Noriu sukurti prie centro Trečio amžiaus universitetą su fakultetais...>“  

„<...derinom momentą kaip mum prisijungti X daugiafunkcinį centrą...>“  
„<...į perspektyvą ţiūrint, va šitie nauji iškvietimai, kurie Europiniai ateis, vėl 

gi, yra galimybės pabandyti dar toliau plėstis...>“  

„<...turim tam tikrų matymų plėtimuisi...>“ 

„<...mes save matome kaip, kaip tokią paţangią, nuolat atsinaujinančią 

organizaciją...>“ 

„<Dabar mes esam mokykla. Bus akreditacija būsim Suaugusių mokymo 

centras, tikiuosi...>“„<...mes kaip ir suaugusių švietimo centras būsime...>“ 

„<...ta vizija būtų kaip suaugusiųjų švietimo centras ateityje...>“„<...vizija 

būtų kaip centras.>“  

„<...Traukos centras, mokymosi terapijos centras, nu man ta vizija...>“ 

„<...mokymus vesim kaime ir taip plėsim veiklas savo daugiafunkciniame 
centre...>“ 

 „<Minčių buvo įvairių, buvo kalbėta apie daugiafunkcinį centrą.>“  

„<...įkurti ar susijungti keletui X padalinių...>“  

„<...susijungimas kelių akademinių padalinių, kurie turėtų stipresnę jėgą...>“ 

„<Bandome megzti ir plėtoti įvairių aktualių veiklos sričių>“ 

24 

Pokyčių 

įgyvendinima

s per 

projektinę 

veiklą 

„<...Esam suplanavę ir galvojam rašyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

projektą, iš ten pasiimti pinigėlių, tada plėsimės...>“ 

„<...planuojam rengti projektą andragogų rengimo finansavimui...>“ 

„<...Projektai yra rengiami. Yra begalė daug projektų su suaugusiųjų švietimu 

ir literatūros, ir metodikos daug, ir tie su neformaliuoju švietimu, ir tie su 

andragogikos, įgyvendinam įvairius projektus, tai mums sekasi...>“ 

„<...tarptautinius projektus rašom, struktūriniam projektus rašysime...>“ 
„<...rengiame tokią mentorių rengimo programą...>“  

„<...su įvairiais partneriais tą projektą dabar vykdome ir bandom kurti tas 

mentorių programas...>“ 

„<...komandomis dalyvauti projektuose...>“ 

15 

Bendrad

arbiavim

o 

svarbos 

augimas 

ir plėtra 

Tarpinstituci

nio 

bendradarbia

vimo plėtra 

„<...ateityje plėsim dar tą tarpinstitucinį bendradarbiavimą...>“ 

„<...tobulinimo tinklus su kitų savivaldybių kolegomis...>“ „<...Vievyje 

mokymas suaugusių. Ir mes dar bendradarbiausim kartu...>“  

„<...galėtume bendradarbiauti su Darbo birţos atstovais.>“ „<...gali peraugti į 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir neieškoti kaţkokių pykčių ar kaţkokių 

blogų dalykų, o paţiūrėti kaip mes galėtume papildyti vieni kitus...>“ 

<...bendradarbiaujama su X mieste esančiomis institucijomis...>“  

„<...bendradarbiaujam su Kauno rajono, Širvintų švietimo centrais...>“ 

„<Bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis ir Švietimo centrų 
asociacija, kartu jau rengiamas Švietimo ir savišvietos būdu įgytų bendrųjų ir 

specialiųjų kompetencijų pripažinimo dokumentas...>“ 

8 

Bendradarbia

vimo ryšių su 

bendruomene 

„<...reikėtų surasti tokias galimybes, kaip į neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

pritraukti ne tik mokyklos mokinius, bet ir rajono bendruomenės narius...>“ 

 „<...galėtume daryti stiprias bendruomenes, kur galėtume leisti maloniai laiką, 

3 
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stiprinimas kur galėtume šviestis vieni iš kitų...>“  

„<...ne tai, kad jam reikia rodiklių ten besimokančių, bet, kad mes 

pasikalbėtume su bendruomene, kad jiems tų renginių reikės.>“ 

Neforma

lių ir 

informal

ių 

paslaugų 

plėtra 

Neformalių 

paslaugų 

teikimas 

„<...mokymus vesim kaime ir taip plėsim veiklas savo daugiafunkciniame 

centre...>“ 

„<...mūsų centras, kaip centras, į kurį ateitų ţmonės. Ir jie gautų, ir jie ne tik 

ateitų, kaip į neformalias studijas, jie galėtų įsijungti į universitetinius 

įvairiausius dalykus, jie galėtų mokytis papildomai, jie galėtų dalyvauti čia 

vykstančioje veikloje ir taip toliau...>“ 

„<...dar norėčiau kaip ir neformalų skyrių tokį turėti ateityje...>“  

„<...Noriu sukurti prie centro Trečio amžiaus universitetą su fakultetais...>“ 
„<...Tie suaugę, tai yra tie patys mokytojai, kurie išėję iš mokyklos ir jau jie 

toliau jie mokinasi vadinamam Trečio amžiaus...>“ 

„<...labai būtų svarbu tą neformalųjį švietimą mūsų įstaigoje vystyti...>“  

„<...į neformalųjį suaugusiųjų švietimą pritraukti ne tik mokyklos 

mokinius...>“ 

„<...reikėtų surasti tokias galimybes, kaip į neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

pritraukti ne tik mokyklos mokinius, bet ir rajono bendruomenės narius...>“ 

8 

Konsultavim

o paslaugų 

teikimas 

„<... jie gautų konsultacijas...>“ (suaugusieji) 

„<... mes, andragogai, labiau konsultuojam, nei mokom.>“ „<...jie labiau 

konsultuojasi, nei mokosi...>“  

„<...daugiau skaityti patiem savarankiškai ir čia ateiti tik paklausti kai ko. Ir 

gal tai būtų ir neprivaloma?...>“ 

4 

Sąlygų 
asmens 

saviraiškai ir 

laisvalaikiui 

sudarymas 

„<...tokį laisvalaikio centrą suaugusių...>“ 
„<...Traukos centras, mokymosi terapijos centras, nu man ta vizija...>“ 

„<...mokymosi terapija aš noriu tą mokymąsi, nu, kad jis taptų šviesiu.>“ 

3 

Mokymosi 

kultūros 

organizacijoj

e skatinimas 

„<...mes norime, kad mokykla būtų tokia, kurioje visi mokytųsi, kurioje 

mokytųsi sugyventi, būti kartu...>“  

„<... aš noriu tą mokymą, nu, kad jis taptų šviesiu. Tokiu gyvybingu, iš tikro 

vedančiu į tobulėjimą...>“ 

 „<...galėtume mokytis vieni iš kitų...>“  

„<...betarpiškas kontaktas su ţmonėm, skatinant juos ir palaikant. Palaikant jų 

veiklą...>“ 

„<Tai mano ta vizija, kad ir mūsų centras tą darytų ir skatintų ţmones ne 

mokytis, bet apskritai tobulėti.>“ 
„<...galėtumėme mokytis vieni iš kitų, komandomis dalyvauti projektuose...>“ 

6 
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Asmeninės besimokančiųjų ateities tendencijos ir vizijos 5 priedas 
Tendencija Vizija Patvirtinantys poţymiai Poţymių 

skaičius 

Mokymosi 

visą 

gyvenimą 
reikšmingumo 

didėjimas 

Mokymasis 

integrali 

gyvenimo dalis 

„<Mokymasis. Jeigu ţiūrint į tai, kaip mokymasis visą gyvenimą, tai aš 

matau taip, kad vienoj rankoj yra profesija, kitoj – asmeninis, ar ne? Ir 

tai yra labai tampriai susiję – tiek tenai turi tobulėti, tiek čia turi 
tobulėti, profesinėje srityje.>“  

„<...norisi gyventi iš esmės su pilnavertišku gyvenimu, tai tiesiogiai 

susiję – nėra mokymosi, nėra pilnaverčio gyvenimo...>“ 

„<...mokymasis ir gyvenimas, jie neatskiriami dalykai, nematau 

skirtumo tarp mokymosi ir gyvenimo, nu gyveni ir mokaisi.>” 

3 

Nuolatinis 

poreikis 

mokytis 

 

„<...taip jau susiklostė, kad aš dabar jau nuolat domiuosi pokyčiais ir jų 

valdymo galimybėmis, mokausi ir jaučiu poreikį ir asmeninę pareigą 

mokytis. Todėl nesunkiai susirandu projektus, kuriuose dalyvaudama 

mokausi ar tiesiog pasirenku mokymų kursus, įvairius seminarus.>“ 

„<...aš mokausi visą laiką, kitaip negaliu...>“. 

„<…toks jau mano būdas, kad tas noras mokytis visada yra…>” 

“<…asmeninis mano pavyzdys mokymasis visą gyvenimą, neţiūrint to, 

kad man jau virš penkiasdešimt metų.>“ 
„<...pradėjau rūpintis savim, tai mokinuosi tam tikrų dalykų. Emocinio 

intelekto ir panašiai, nes jaučiu, kad man šiuo metu šito labai reikia...>“ 

„<Yra vidiniai dalykai, kaţkas uţprogramuota, kad norisi mokytis, 

suţinoti naujus, dar nepatirtus ir neišbandytus dalykus. Mokysiuos, o 

kaip kitaip?>“ „<...mano mokymasis būtent  sau...>“ 

„<...daugiausia linkstu ta linkme, su suaugusiais...>“ 

„<...viską su suaugusiais dabar tobulinčiau, tas ţinias, kelčiausi tą 

kvalifikaciją...>“ 

“<…papildyti ţinias, nors aš jų neuţmiršau ir dabar centre…>“ 

„<Mokysiuos, o kaip kitaip?>“  

“<…man labai patinka mokytis…>” 
„<...mokausi ir jaučiu <....> asmeninę pareigą mokytis...>“ 

„<...ko gero, aš visą laiką besimokantis asmuo būsiu...>“ 

„<... naujas kaip ir etapas, bet labai labai smagus.>“ 

„<...pats mieliausias mano uţsiėmimas gyvenime yra mokytis.>“ 

„<Tai aš studijavau, iš tiesų, visą gyvenimą – vieną universitetą baigiau, 

antrą universitetą baigiau, trečią universitetą baigiau.>“  

„<...aš pasiruošus visą gyvenimą studijuoti...>“ 

„<...mokausi nuolat...>“ 

 „<Na, ištisai mokausi aš mokausi visą laiką, kitaip negali...>“. 

„<...aš visą laiką kaţko siekiu, niekada nebūna, kad aš kaţko 

nesimokau. Kiekvienais metais vis aš kaţką mokausi, tai, tai tokie 
kursai, tai staţuotės, tai kas...>“ 

„<..ateityje, ko gero, netgi reikės studijuoti ir toliau, nes informacijos, iš 

tikro, yra labai daug..>“.  

22 

Mokymasis 

kaip ateities 

perspektyva  

„<... ateityje mokysiuos...>“ 

„<...aš galvoju, net gal ir keisti kaţką tai visiškai...>“ 

 „<...atradinėju save iš naujo ir, galbūt, visai eisiu į kitą pusę...>“  

„<... su suaugusiais dabar tobulinčiau, tas ţinias, kelčiausi tą 

kvalifikaciją...>“  

„<Neformaliai tai gal ir norėčiau…>”  

“<…papildyti ţinias, nors aš jų neuţmiršau ir dabar centre…>” 

„<Mokysiuos, o kaip kitaip?>“ 

„<..ateityje>...<... reikės studijuoti ir toliau, nes informacijos, iš tikro, 

yra labai daug..>“. 
 „<...deja, mano ateitis tokia, kad ko gero aš visą laiką besimokantis 

asmuo būsiu...>“ 

 „<... pasiruošus visą gyvenimą studijuoti...>“ 

10 

Auganti 

mokymosi 

formų ir būdų 

įvairovė 

Formalių 

studijų 

tęstinumo 

poreikis 

“<Įstojau į doktorantūrą, toksai naujas mano mokymosi etapas…>”  

“<…O dabar, įstojus į doktorantūrą, tai yra toks truputį kito lygio toksai 

mokymasis...>“   

„<...man toksai naujas kaip ir etapas, bet labai labai smagus...>“ 

“<…mokausi vadybą Šiauliuose, Švietimo vadybą...>“  

10 
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 „<...su magistrantais visai kitas dėmesys, visai kitaip. Tiesiog kaip su 

sau lygiu, man tas laba patinka, nes taip pat ir mes elgiamės su 

suaugusiais...>“ 

„<...šiuo metu aš studijuoju vadybos magistratūroje tai pirmiausia reikia 

baigtis šitas studijas...>“ 

„<...Tai aš ir mokausi dabar, aš ne ateityje, dabar mokausi, aš dabar esu 

doktorantūros studentė ir mokausi 4 metus...>“  

„<...dabar formalios studijos, bet dar ir neformaliai mokysiuos...>“„ 

<...Reikėjo mokytis organizacijos darbo organizavimo, darbo su 

suaugusiais, vadybos, lyderystės ir kitų aspektų. Todėl, pasitaikius 
pirmai progai, mielai ėmiausi andragogikos studijų Vytauto Didžiojo 

universitete.>“ 

„<...šiuo metu, studijuoju doktorantūroje...>“ 

Neformalus 

mokymasis kaip 

nuolatinė 

galimybė (t.y. 

kad bet ko ir bet 

kada galiu 

mokytis 

neformaliu 

būdu) 

„<...bet mokausi ir neformaliai ...>“ 

„<...dar ir neformaliai mokysiuos...>“  

„<...neformaliuoju būdu ateityje mokysiuos...>“ 

3 

Savivada 
pagrįstas 

mokymasis kaip 

nuolatinis 

tobulėjimo 

būdas 

“<Šiuo metu gilinu anglų kalbos ţinias ir domiuosi savanoryste, o 
toliau, tai pagal poreikį…>”  

„<Jeigu į asmeninę, tai vat šiuo metu jogą lankausi, pradėjau lankyti, 

pradėjau rūpintis savim, tai mokinuosi tam tikrų dalykų...>“ 

.„<Emocinio intelekto ir panašiai, nes jaučiu, kad man šiuo metu šito 

labai reikia ir tai man labai padeda ir profesinėje srityje.>“ 

 „<...dabar pradėjau sieti su teorija viską ir kaip pradėjau mokintis tuos 

visus vadybinius terminus, vadybinius, vadybinę teoriją, daug skaityti 

knygų, tai tiesiog, man daug yra lengviau, nes aš kai perskaitau ir tada 

iškart pradedu dėliotis...>“  

„<…dalykai, kuriuos dabar mokysiuos, tai yra elektroninių knygų 

kūrimas, elektroninės skaityklės...>“ 

„<...taip jau susiklostė, kad aš dabar jau nuolat domiuosi pokyčiais ir jų 
valdymo galimybėmis, mokausi ir jaučiu poreikį ir asmeninę pareigą 

mokytis. Todėl nesunkiai susirandu projektus, kuriuose dalyvaudama 

mokausi ar tiesiog pasirenku mokymų kursus, įvairius seminarus.>“ 

„<...nuolat dalyvauju įvairiuose renginiuose, įvairiose staţuotėse ir 

mokausi...>“  

„<...svarbus...>...<... tas asmeninis mokymosi planas, ir asmeninė 

mokymosi trajektorija, kuri turėtų nesikirsti su tavo pagrindine veikla. 

O to, kur nu tas, „step by step“ – ţingsnis po ţingsnelio, tu galėtum eiti, 

tai kartu su savo, tobulint ir savo profesinę veiklą...>“ 
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