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Austrijos patirtis: kaip pasiekti ir įtraukti visus suaugusiuosius į mokymosi 

procesą 

 
Sutiksite, kad šiandienos visuomenėje visi turi turėti daug įvairių įgūdžių, žinių ir 

kompetencijų, be kita ko, turėti pakankamus rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninius įgūdžius, kad 

galėtų pasinaudoti visomis galimybėmis, būti aktyviais visuomenės nariais ir vykdyti savo socialines 

bei pilietines pareigas. Tokie įgūdžiai, žinios ir kompetencija taip pat yra labai svarbūs siekiant patekti 

į darbo rinką ir daryti karjeros pažangą, taip pat tolesnio mokymosi veikloje. Tačiau beveik 70 mln. 

europiečių neturi pagrindinių skaitymo ir rašymo įgūdžių. Dar daugiau negali tinkamai naudoti 

skaitmeninių įrankių kasdieniame gyvenime. Be šių įgūdžių jie patiria didelę nedarbo, skurdo ir 

socialinės atskirties riziką. Kaip pasiekti ir įtraukti į mokymosi procesus įvairias tikslines grupes, 

esančias nepalankiose situacijose? Kaip suaugusiesiems nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, 

etninės priklausomybės, religijos, užtikrinti lygias galimybes mokytis. Toliau šiame straipsnyje 

remdamasi Austrijos patirtimi ir  pabandysiu atsakyti į šiuos klausimus. 

Birželio mėnesį dalyvavau konferencijoje „Įgūdžių tobulinimo kryptys: lygios 

galimybės dalyvaujant suaugusiųjų švietime“ (angl. k. „Upskilling Pathways: Equal opportunities 

and participation through adult education“), kurią Vienoje organizavo ,,Epale“ Nacionalinė paramos 

tarnyba Austrijoje, bendradarbiaudama su suaugusiųjų švietimo programos „Erasmus+“ kūrėjais. Šio 

straipsnio atsiradimo priežastis ir pagrindas yra konferencijos pranešėjų ir jos aktyvių dalyvių 

išsakytos mintys. 

 

Įgūdžių tobulinimo kryptys – naujos galimybės suaugusiesiems  

 

Kaip teigia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) atstovas 

Anthony Mann, skaitymas, matematinis raštingumas, problemų sprendimas naudojant skaitmenines 

technologijas – pagrindiniai įgūdžiai, kurie ateityje įtakos suaugusiųjų aktyvų dalyvavimą 

visuomenėje, užimtumą, pajamas ir sveikatą. Ateityje vis mažės darbo vietų, kurioms pakanka 

elementarių įgūdžių. Net darbui, kuriam tradiciškai reikia tik žemos kvalifikacijos arba nereikia 

jokios kvalifikacijos, bus keliami vis aukštesni reikalavimai. Daugumoje darbo vietų reikės bent tam 

tikro lygio skaitmeninės kompetencijos ir tam tikrų pagrindinių ar bendrųjų įgūdžių. Kaip rašoma 

2016 m. gruodžio 19 d. Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijoje dėl įgūdžių tobulinimo krypčių 

- naujų galimybių suaugusiesiems, „žemos kvalifikacijos suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi visą 

gyvenimą programose tebėra keturis kartus mažesnis nei asmenų, įgijusių tretinį išsilavinimą. 
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Galimybės mokytis visą gyvenimą įvairiose socialinėse ir ekonominėse grupėse tebėra nevienodos, 

o tam tikros darbingo amžiaus gyventojų grupės, visų pirma trečiųjų šalių piliečiai, turi mažiau tokių 

galimybių“. Tad vienas iš svarbiausių būdų, kad užtikrinti įgūdžių tobulinimo priemonių sėkmingumą 

yra skatinti platų ir įtraukų šių suaugusiųjų dalyvavimą. Suaugusiųjų švietėjams labai svarbu stengtis 

pasiekti tuos asmenis, kuriems reikia specialaus motyvavimo, paramos ir visą gyvenimą trunkančio 

orientavimo, ypač labiausiai nuo darbo rinkos arba švietimo ir mokymo programų nutolusius asmenis.  

Europos Komisija pasiūlė valstybėms narėms šį klausimą spręsti remiantis „Įgūdžių 

tobulinimo kryptys“ (angl. k. "Upskilling Pathways") iniciatyva (daugiau informacijos galima rasti: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=lt&videosId=2798&furtherVideos=yes). 

Tai yra atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus, aplinkybes bei turimus išteklius ir esamas 

nacionalines strategijas, glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir švietimo bei 

mokymo paslaugų teikėjais: nustatyti įgūdžių tobulinimo krypčių įgyvendinimo nacionaliniu 

lygmeniu prioritetines tikslines grupes. Įgūdžių tobulinimo kryptys turi būtų orientuotos į žemo 

įgūdžių, žinių ir kompetencijų lygio suaugusiuosius. Kiekviena ES valstybė yra numačiusi savas 

įgūdžių tobulinimo kryptis. Minėtoje konferencijoje išsamiai buvo pristatyti Austrijos pasirinkti 

įgūdžių tobulinimo keliai, kuriuos detaliau ir norėčiau pristatyti.  

 

Kokius mokymosi kelius gali rinktis suaugusieji Austrijoje? 

 

Pasak Austrijos federalinės švietimo, mokslo ir mokslinių tyrimų ministerijos atstovės 

Doris Wyskitensky, 2013 m. atlikto PIAAC tyrimo duomenimis, apie 1 mln. Austrijoje gyvenančių 

žmonių turi nepakankamus mokymosi, skaitymo, rašymo, matematinio raštingumo įgūdžius ir tai 

jiems trukdo visapusiškai dalyvauti visuomenėje bei darbo rinkoje. Apie 240 000 darbingo amžiaus 

gyventojų nepakankami skaitymo įgūdžiai, jie geba suprasti tik frazes ir žinomus žodžius susijusius 

su būtiniausiomis reikmėmis. Remiantis statistiniais duomenimis, Austrijoje yra apie 220 000 

darbingo amžiaus gyventojų, kurie neturi pagrindinio išsilavinimo, o kiekvienais metais apie 3 700 

paauglių meta mokyklą. Atsižvelgiant į tyrimų rezultatus, statistinius duomenis Austrijos suaugusiųjų 

švietėjai ir valdžios atstovai ypatingą dėmesį skiria įvairioms programoms, kurios apima įvairias 

tikslines grupes ir joms suteikia įvairius mokymosi kelius: nuo pagrindinių įgūdžių įgijimo iki 

studijavimo aukštojoje mokykloje. Kokios tai programos apibendrintai pateikta 1 paveiksle. Kaip 

matome šios priemonės suteikia žemo lygio kvalifikacijos žmonėms pereiti į aukštesnį kvalifikacijos 

lygį ir mokytis visą gyvenimą. 

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/new-community-practice-upskilling-pathways
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=lt&videosId=2798&furtherVideos=yes
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1 paveikslas. Suaugusiųjų švietimo paramos struktūra ir priemonės Austrijoje (šaltinis 

D. Wyskitensky pranešimas). 

Trumpai ir pristatysiu šias programos. 

 

Kaip įgyti pagrindinius įgūdžius ir gauti privalomosios mokyklos baigimo pažymėjimą? 

Kaip teigia D. Wyskitensky, žemo išsilavinimo tikslinių grupių integracija skiriasi nuo 

kitų suaugusiųjų įtraukimo į suaugusiųjų švietimą, tad programos išsiskiria savo turiniu, metodais, 

struktūra, lankstumu. Programa ,,Suaugusiųjų ugdymo iniciatyva“ (vok. k. „Initiative 

Erwachsenenbildung“) - tai Austrijos federalinės vyriausybės inicijuota programa, kuri pradėta 

vykdyti nuo 2012 m. Programa yra paklausi, vykdoma tam tikrais laikotarpiais, po to peržiūrima, 

atsižvelgiant į programos vertinimo ataskaitas, dalyvaujančių švietimo įstaigų ir suaugusiųjų švietimo 

iniciatyvos komitetų pasiūlymus, koreguojama. Trečiasis programos laikotarpis prasidėjo nuo 2015 

m. ir tęsis iki 2021 m. Šios programos tikslas – sudaryti sąlygas 15-64 metų amžiaus asmenims, 

gyvenantiems Austrijoje, nemokamai įgyti pagrindinių įgūdžių ir išsilavinimo kvalifikaciją, ir taip 

didinti dirbančiųjų kvalifikacijos lygį, jų socialinę integraciją ir aktyvų dalyvavimą visuomenėje. Ši 

programa yra skirta asmenims, kurie turi mažas pajamas ji vykdoma visoje Austrijoje, finansuojama 

iš federalinės vyriausybės ir Europos socialinio fondo lėšų. Programą sudaro dvi dalys: ,,Pagrindinis 

ugdymas“ (angl. k. „Basic Education Training Course“) ir ,,Privalomosios mokyklos baigimas 

suaugusiesiems“ (angl. k. ,,Completion of compulsory schooling for adults“) (2-oji galimybė).  

Pagrindinio ugdymo dalis apima mokymosi (gebėjimą savarankiškai mokytis, 

mokymąsi mokytis), komunikavimą vokiečių kalba (gebėjimą kalbėti, skaityti, rašyti),  

komunikavimą kita populiaria užsienio kalba, matematinio ir skaitmeninio raštingumo kompetencijų 
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įgijimą ar skatinimą. Mokymus gali teikti įvairios Austrijos suaugusiųjų švietimo institucijos, 

turinčios reikalingus materialinius išteklius ir kompetentingus darbuotojus, taip užtikrinti 

besimokantiesiems prieinamumą iš įvairių vietovių. Ypač didelis dėmesys yra teikiamas mokymų 

vadovų, konsultantų kompetencijoms, nes didele dalimi nuo jų priklauso besimokančiųjų motyvacija 

keistis. Institucijų paruoštos programos yra akredituojamos. Mokymas vyksta pagal modulius, kurie 

sukurti atsižvelgus į tikslinių grupių turimas žinias, patirtis, poreikius, mokymų laikas - lanksčiai 

suplanuotas. Grupės sudaromos nuo 2 iki 10 dalyvių. Besimokantieji yra nuolat konsultuojami 

patyrusių konsultantų, kurie kiekvienam dalyviui padeda susikurti individualų mokymosi planą, 

pataria kaip išnaudoti patirtis, savo potencialą, kad pasiektų norimus mokymosi tikslus, taip pat 

padeda susiplanuoti tolimesnius žingsnius, susijusius su jų tolesniu mokymusi ir (arba) darbu. 

Besimokantiesiems nuolat  teikiama socialinio pedagogo pagalba. Konsultavimas/parama gali būti 

teikiama dar tris mėnesius ir po mokymų pabaigos.  

Sėkmingai baigus pagrindinio ugdymo mokymus, besimokantysis gali dalyvauti kitoje 

programos ,,Suaugusiųjų ugdymo iniciatyva“ dalyje ,,Privalomosios mokyklos baigimas 

suaugusiesiems“. Šios programos mokymuose taip pat dalyvauja ir Austrijoje gyvenantys jauni 

suaugusieji, ir suaugusieji, kurie mokėsi pagal bendrojo lavinimo, politechnikos mokyklų programas, 

bet nebaigė privalomų aštuonių klasių arba yra baigę, tačiau iš kai kurių dalykų turi neigiamus 

vertinimus. Mokymasis apima šias sritis: vokiečių kalba - komunikacija ir visuomenė; anglų kalba - 

globalumas ir trans- kultūriškumas, matematika, profesinis orientavimas. Besimokantysis taip pat turi 

pasirinkti du modulis iš šių sričių: kūrybiškumas ir dizainas; sveikata ir socialinės paslaugos; kitos 

populiarios užsienio kalbos; gamta ir technologijos. Įvadinėje mokymų dalyje yra įvertinamos 

dalyvių turimos žinios ir įgūdžiai, kartu su kiekvienu besimokančiuoju sudaromas individualus 

mokymosi planas, sukuriama jo poreikius atitinkanti mokymosi programa. Kaip ir pagrindinio 

ugdymo programoje, besimokantieji gauna nuolatinę mokymosi paramą (pvz., koučingo specialistų 

pagalba, socialinė-pedagoginė parama ir kt.). Baigę šią programą ir sėkmingai išlaikę egzaminus 

besimokantieji gauna privalomos mokyklos baigimo pažymėjimus, kurie yra būtina sąlyga norint 

dirbti pameistriu, baigti profesinį mokymą ir taip visiškai įsitvirtinti darbo rinkoje.  

Kaip išlaikyti profesinį brandos egzaminą, kad galėtum studijuoti aukštojoje mokykloje? 

Kai kurie karjeros siekiai kyla tik vėlesniuose gyvenimo etapuose. Kaip viena iš 

galimybių suaugusiesiems keistis ir eiti naujais keliais Austrijoje yra vykdoma specialioji programa 

,,Profesinis brandos egzaminas“ (vok. k. „Berufsreifeprüfung“). Pasak Austrijos federalinės švietimo, 

mokslo ir mokslinių tyrimų ministerijos atstovės D. Wyskitensky, ši programa kaip tik ir skirta 
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dirbantiems suaugusiesiems, tai galimybė kelti kvalifikaciją ir įgyti aukštąjį išsilavinimą. Šį programa 

leidžia palyginti darbo vietoje įgytų profesinių žinių ir įgūdžių vertę su mokymo aplinkose įgytomis 

teorinėmis žiniomis. Programoje taikomas anksčiau įgytų žinių ir kvalifikacijų (pameistrystės 

egzaminas, profesinė mokykla) pripažinimas. Profesinis brandos egzaminas atitinka brandos 

egzaminą. Išlaikius profesinės brandos egzaminą suaugęs asmuo renkasi studijas Austrijos 

universitetuose, kolegijose. Reikia atkreipti dėmesį, kad asmuo, studijuodamas gali keisti ir rinktis 

kitas aukštąsias, jo poreikius atitinkančias mokyklas. Programoje dalyvauti gali tik suaugusieji, 

gyvenantys Austrijoje, be to, jie turi turėti tam tikrą profesinį išsilavinimą, pvz.: yra išlaikęs 

pameistrystės egzaminą, dalyvavęs žemės ūkio ir miškininkystės kvalifikuotų darbuotojų 

mokymuose, sėkmingai baigęs medicininės pagalbos teikimo mokymus, ne trumpiau kaip tris metus 

mokėsi vidurinėje mokykloje ir kt. Besimokantieji laiko keturis egzaminus: vokiečių kalbos, 

matematikos arba taikomosios matematikos, populiarios užsienio kalbos (anglų, prancūzų, ispanų ir 

kt.) ir profesinį egzaminą iš besimokančiojo srities (rengiamas projektinis darbas). 

Norintys laikyti egzaminus, paraišką dėl egzamino laikymo turi  pateikti valstybinei 

vidurinei mokyklai. Egzaminus gali laikyti pasiruošę savarankiškai arba dalyvaudami  

parengiamuosiuose kursuose, kuriuos vykdo įvairios Austrijos  suaugusiųjų švietimo institucijos. 

Parengiamuosiuose kursuose taikoma modulinė dalykų struktūra, kuri leidžia besimokančiajam 

individualiai planuoti savo kursus. Mokymus gali rinktis iš ryto, vakare ar net savaitgalį ir taip derinti 

mokymą su savo profesiniu gyvenimu ar asmeniniu mokymosi ritmu. Naudojamos el. mokymosi 

priemonės. Paruošiamųjų kursų metu besimokantysis susipažįsta su visais universitetais, technikos 

mokyklomis, kolegijomis ir akademijomis. Yra galimybė, kad asmeniui reikės laikyti ir mažiau egzaminų, 

nes jam bus pripažintos anksčiau įgytos kompetencijos. 

Pasak D. Wyskitensky, ,,Berufsreifeprüfung“ – tai populiariausias ir netradicinis kelias 

į aukštąjį išsilavinimą Austrijoje. Nuo 1997 m. sėkmingai išlaikė egzaminą apie 45 000 specialistų ir 

40% absolventų pradėjo savo akademines studijas, 20% absolventų pradėjo studijuoti kitą sritį. Ir tai 

reali galimybė mokytis visą gyvenimą. 

 

Kaip pasitvirtinti kompetencijas ir gauti profesinę kvalifikaciją? 

 

Austrijoje vykdomos įvairios programos ir projektai, kurių metu pripažįstamos ir 

patvirtinamos turimos ar neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos. Pavyzdžiui, programoje 

,,Neeilinis galutinis pameistrystės egzaminas“ (anglų k. „Extraordinary Final Apprenticeship Exam“) 

kompetencijos pripažįstamos ir patvirtinamos įvairiais būdais. Asmenys pateikia turimus formaliojo 

išsilavinimo ar baigtų kursų dokumentus ir tada vyksta kompetencijų patikrinimas. Kitas būdas, kai 



 

„Epale“ 

 

vyksta specialūs parengiamieji kursai ir jų metu vertinamos kompetencijos. Taip pat suaugusieji, 

kurie jau turi tam tikrą patirtį, tačiau neturi tinkamos kvalifikacijos darbe gali rinktis įvairių stažuočių 

programas. Stažuotėje galima lanksčiai ir individualiai tobulinti savo žinias ir gebėjimus. Mokymai 

yra suskirstyti į tris nepriklausomus modulius. Priklausomai nuo asmens turimos kompetencijos ir 

norimų profesinių žinių, gali rinktis 1 arba 2 modulį, arba 3 modulį. Kiekvienas modulis trunka nuo 

aštuonių iki 18 savaičių. Pasibaigus mokymui laikomas išorinis pameistrystės egzaminas. Ši 

modulinė sistema ypač tinka sezoniniams darbuotojams. Pavyzdžiui, sezoninis turizmo darbuotojas 

po tam tikro laikotarpio yra bedarbis. Mokymo sistema leidžia jam baigti mokymo modulį viešbučio 

ir  aptarnavimo sektoriuje per dvejus ar tris nedarbo mėnesius. Taigi, jis gali palaipsniui pasivyti 

pameistrystę, neprarandant darbo ir neturėdamas dvigubo užimtumo, ir mokymo naštos. Mokymai 

moduliuose orientuoti į praktiką.  

Projektas „Ką tu gali?“ (vok. k. ,,Was du kannst?“) pameistrystės pažymėjimui gauti 

yra skirta ne jaunesniems kaip 22 metų asmenims, kurie niekur nesimokė profesijos ar mažiausiai 

penkis metus nedirbo pagal profesiją, migrantams, turintiems žinių ir įgūdžių tam tikroms 

profesijoms. Kokius žingsnius turi žengti link pameistrystės pažymėjimo? Pirmiausia dalyviai 

supažindinami su galimybėmis ir reikalavimais keliamais pageidaujamai profesinei kvalifikacijai. 

Toliau kompetentingi konsultantai nustato dalyvio turimas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Asmuo, 

dalyvaudamas tiksliniuose mokymuose, įgyja trūkstamas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Toliau tam 

tikros institucijos tikrina kvalifikaciją, gavus teigiamą rezultatą besimokančiajam pripažįstama 

profesinė kvalifikacija ir išduodamas pažymėjimas. Šiuo metu pagal šį projektą  galima mokytis 17 

profesijų. Mokymams dalyviai gauna įvairias subsidijas.  

Reikia pastebėti, kad suaugusiuosius į mokymosi procesus padeda įtraukti ir darbo 

rinkos centrai. Kvalifikuoti specialistai motyvuoja suaugusiuosius mokytis, pateikia išsamią 

informaciją apie mokymus, rengia mokymų pristatymo vakarus. 

Apibendrintai galima teigti, kad suaugusiųjų švietimas yra itin svarbus 

konkurencingumui ir įsidarbinimo galimybėms, socialinei įtraukčiai ir aktyviam piliečių dalyvavimui 

Austrijoje ir Europoje. Austrijoje yra daugybė mokymosi pasiūlymų, iš kurių žemos kvalifikacijos 

suaugusieji turi galimybę rinktis pagal savo poreikius, įgūdžius, užimtumą ir įgyti pamatinius 

raštingumo ir mokėjimo skaičiuoti, skaitmeninius, kitus profesinius  įgūdžius. Mokymus teikia 

įvairios Austrijos suaugusiųjų švietimo institucijos, atitinkančios kokybės standartus ir taip 

užtikrinančios besimokantiesiems kokybę ir prieinamumą įvairiose vietovėse. Ypač didelis dėmesys 

yra teikiamas mokymų vadovų, konsultantų kompetencijoms, nes didele dalimi nuo jų priklauso 

besimokančiųjų motyvacija keistis. Besimokantieji yra nuolat konsultuojami, nuolat  teikiama 

socialinio pedagogo pagalba. Austrijoje vykdomos programos, kurių metu pripažįstamos ir 
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patvirtinamos turimos ar neformaliuoju būdu įgytos kompetencijos. Vykdomos programos yra 

ilgalaikės, jos nuolat peržiūrimos ir tobulinamos. ,,Svarbu tai, kad mes turime atvirą prieigą, kuri 

suteikia kuo daugiau žmonių galimybę įsitvirtinti švietimo sistemoje ir eiti toliau", - teigia D. 

Wyskitensky.  
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erwachsenenbildung.at/foerderbareprogrammbereiche/pflichtschulabschluss/ 

6. Documentation of the Federal Ministry of labour, social affairs and consumer protection. 

Prieiga per internetą: http://www.ams.at/_docs/001_Aktive_Arbeitsmarktpolitik.pdf  

7. Extraordinary Final Apprenticeship Exam. Prieiga per internetą: 

https://www.wko.at/service/w/bildung-lehre/Lehrabschlusspruefung-Wien.html  

8. Konferencijos  „Įgūdžių tobulinimo kryptys: lygios galimybės  dalyvaujant suaugusiųjų 

švietime  metodinė medžiaga. Prieiga  per internetą: 

https://ec.europa.eu/epale/en/private/inspiration-upskilling-

pathways?destination=node/27273   

9. Project: „Du kannst was!“ – „You‘ve got skills!“. Prieiga per internetą: 

www.dukannstwas.at 

 

Straipsnį parengė „Epale“ ekspertė,  

Telšių švietimo centro direktorė Rita Vargalytė  
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