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SANTRAUKA 

Kristina Grigaliūnienė. Ilgalaikių bedarbių integracijos galimybės į suaugusiųjų mokymosi 

procesą. Darbo vadovė doc. dr. Aušra Rutkienė. Švietimo vadybos studijų programa, 

Edukologijos katedra, Socialinių mokslų fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, 

2020. 

Šiame darbe bus siekiama išanalizuoti dvi labai svarbias temas - suaugusiųjų mokymasis ir ilgalaikių 

bedarbių integracija į darbo rinką. Apjungiant šias dvi temas bus siekiama išanalizuoti metodus, 

padėsiančius ilgalaikiams bedarbiams įsitraukti į mokymosi procesą. 

Tyrimo problema – ilgalaikių bedarbių integracijos į mokymosi procesą sunkumai (motyvacijos 

stoka, gyvenomoji vieta nutolusi nuo mokslo įstaigos, negarantuota darbo vieta, šeimos situacija). 

Darbo tikslas - įvertinti ilgalaikių bedarbių integracijos galimybes į suaugusiųjų mokymosi procesą.  

Darbo objektas – ilgalaikių bedarbių integracija į mokymosi procesą.  

Metodika. Mokslinės literatūros analizė, kokybinis tyrimas taikant pusiau struktūruotą interviu. 

Tyrimo dalyviai. 10 ilgalaikių bedarbių.  

Tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad susirasti darbą tokiems asmenims sunku, nes jie neturi 

išsilavinimo arba seniai neturėjo praktikos pagal savo išsilavinimą. Nors mokslas yra reikšmingas 

daugeliui informantui, tačiau požiūris į mokymąsi visą gyvenimą yra neigiamas. Galima teigti, kad 

daugelis asmenų, atsidurusių tokioje sudėtingoje situacijoje, neturi motyvacijos mokytis arba turi 

neigiamą požiūrį į ilgalaikį mokslą, nesupranta mokslo ir žinių naudos. Siekiant padėti tokiems 

žmonėms, su jais turėtų dirbti atitinkami specialistai (psichologai, socialiniai darbuotojai), kurie 

galėtų juos palaikyti sudėtingoje situacijoje ir paskatinti pradėti arba tęsti mokslus.  Nors valstybės 

pagalba (mokslo įstaigų įvairovė, nuotolinis ir nemokamas mokslas) mokslo klausimais yra 

pakankama, tačiau apdoroti tyrimo duomenys parodė, kad šeima, sunki finansinė padėtis, darbo 

perspektyvų nebuvimas, nelankstus mokymo grafikas, gali būti kliūtimi.  Motyvuojančio asmens 

nebuvimas, mokymosi įstaiga toli nuo gyvenamosios vietos – tai sunkumai, su  kuriais susiduria 

informantai siekdami integruotis į suaugusiųjų mokymosi procesą. Siekiant veiksmingai padėti 

asmenims, atsidurusiems sudėtingoje situacijoje, integruotis į mokymosi procesą, svarbu jiems 

garantuoti: darbo vietą baigus mokslus, gerą atlyginimą, paskirti jiems motyvuojantį asmenį ir 

įdomiai dėstančius mokytojus bei daugiau dėmesio skirti praktikai nei teorijai, t.y. sudominti tokius 

mokinius - studentus per stebėjimus, praktiką, vaizdinę medžiagą. 

Pagrindiniai žodžiai: socialinė integracija, ilgalaikiai bedarbiai, suaugusiųjų švietimas. 
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SUMMARY 

 

Kristina Grigaliūnienė. Opportunities of integration into the adult learning process for the 

long-term unemployed.  The supervisor of the thesis is Assoc. Prof. Aušra Rutkienė. The study 

programme  Educational Management ,  Faculty of Social Sciences, The Department of 

Educational Sciences, Vytautas Magnus University, Kaunas, 2020. 

This work is based on analyzing two main issues – adult learning and the integration process of the 

long-term unemployed into the labour market. The issues will be combined together in order to 

analyze and search for the methods which could  help the long-term unemployed get involved into 

the learning process. 

The research problem – the difficulties related to the integration of the long-term unemployed into 

the learning process (the lack of motivation, the place of residence is far from the educational 

institution, unsecured job, family situation). 

The aim of the thesis. The aim of this work is to evaluate the possibilities of integration of the long-

term unemployed into the adult learning process. 

The object of the thesis – the integration of the long-term unemployed into the adult learning process. 

Methodology: the analysis of scientific literature, qualitative research using semi-structured 

interview. 

The participants of the research. 10 permanent unemployed people.  

The results of the research. It has been determined that it is difficult for such individuals to find 

work because they have no education or have had no practice for a long time according to their 

education. Although education is relevant to many informants but their attitude towards lifelong 

learning is negative. It can be claimed that many have no motivation to learn or have a negative 

attitude towards long-lasting education, do not understand the benefits of science and knowledge due 

to such a difficult situation that enfolds them. In order to help such people, the proper help from 

specialists (psychologists, social workers) is essential because they can support them in a difficult 

situation and encourage to start or continue their studies. Although state support (diversity of 

educational institutions, distance and free education) in scientific matters is sufficient, the processed 

research data showed that family, difficult financial situation, the lack of job prospects, inflexible 

training schedule can be obstacles. The absence of a motivating person, the great distance from the 

learning institution are major difficulties faced by informants who wish to  integrate into the adult 

learning process. It is essential to point out that a job after graduation, a good salary, a motivating 
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person and interesting teachers, a greater focus on practice than theory, i.e. to interest such students 

through observations, practice, visual material can have a positive impact  integrating the unemployed 

into the learning process. 

Key words: social integration, long-term unemployed, adult education. 
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ĮVADAS 
 

 

 Besikeičiantis pasaulis, ypač technologijų progreso požiūriu, keičia kiekvieno žmogaus 

gyvenimą ir visus susijusius procesus, įskaitant ir mokymąsi (Trakšelys, 2013, p.84). Mokymasis visą 

gyvenimą daugiausiai siejamas su suaugusiųjų mokymu (Struffolino ir kiti, 2016). Kai kalbama apie 

mokymąsi, omenyje turima įvairius mokymosi metodus, tiek bendrojo lavinimo, aukštajį 

išsilavinimą, tiek kitas mokymosi formas: konferencijas, seminarus, praktinius mokymus ir pan. 

Mokymasis visą gyvenimą yra neatsiejama švietimo ir profesinės karjeros dalis. Viena vertus, 

dalyvavimas suaugusiųjų švietime priklauso nuo asmens noro tobulinti savo gebėjimus. Kita vertus, 

pradinis ir suaugusiųjų švietimas reikalingas profesijai įsigyti (Allmandinger ir kiti, 2019).  

Kaip teigiama LR švietimo įstatyme (2011), „Švietimo misija - plėsti asmenybės galią, 

parengti žmogų gyvenimui visuomenėje nuolatinės kaitos sąlygomis. Šiandieninę švietimo sistemą 

stengiamasi kurti taip, kad ji būtų pasiekiama kiekvienam“.  Nustatyta, kad švietimo svarba akivaizdi, 

tačiau mažiau svarbus aspektas išlieka į šią veiklą įtraukti ir socialinėje atskirtyje esančius asmenis.  

“Lietuvoje 2019 m. nedarbo lygis sudarė 6,3 proc. ir buvo 0,2 procentinio punkto 

didesnis nei 2018 m.: vyrų nedarbo lygis sudarė 7 proc., moterų – 5,5 proc. Ilgalaikio nedarbo lygis 

palyginti su 2018 m. beveik nepakito ir sudarė 1,9 proc.” (Statistikos departamentas, 2020).  

Viena iš labiausiai pažeidžiamų socialinėje atskirtyje easančių asmenų grupių - 

ilgalaikiai bedarbiai. Ilgalaikis nedarbas, sunki meterialinė padėtis, socialinių atsakomybių stoka, 

negebėjimas produktyviai prisitaikyti kultūriniame, visuomeniniame, ekonominiame, pilietiniame 

gyvenime yra svarbiausi šios atskirties grupės rizikos rodikliai. Ilgalaikių bedarbių gretos didėja dėl 

subjektyvių priežąsčių: žemas išsilavinimo lygis, menki kvalifikaciniai, darbiniai gebėjimai, 

profesinių žinių ir darbo patirties stoka (Krutulienė, Miežienė, Gruževskis, 2019). Siekiant sustabdyti 

ilgalaikių bedarbių skaičiaus augimą būtina specialistų intervencija ankstyvoje šių veiksnių stadijoje. 

Čia gali sėkmingai pagelbėti išplėstinė šeima, aktyvi bendruomenė, socialines ir įdarbinimo paslaugas 

teikiančios įstaigos, gebančios individualiai pritaikyti turimų paslaugų paketus klientui. Dėl ilgo 

nedalyvavimo darbo rinkoje ir nuolat tobulėjančių darbinių įgūdžių prarandamos darbinės 

kompetencijos, kurios menkina ilgalaikio bedarbio motyvaciją sėkmingai integruotis į darbo rinką. 

Su tuo susijusios papildomas išlaidas ir laiko sąnaudas: esamos kvalifikacijos įgūdžių gilinimas, 

naujos kvalifikacijos įgijimas. Šie veiksniai mažina asmens iniciatyvumą ir darbo paieškų  

produktyvumą. 

 

 

https://osp.stat.gov.lt/statistikos-terminu-zodynas?popup=true&termId=2212
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A.Fitzpayne, E. Pollack (2018) pažymi, kad darbdaviai, valstybė turi būti suinteresuoti 

sukurti mokymosi visą gyvenimą programą, pritaikytą visiems suaugusiems pagal jų individualius 

poreikius. Taip galima būtų sumažinti nedarbo problemą Lietuvoje.  

 Šiame darbe bus siekiama išanalizuoti dvi labai svarbias temas: suaugusiųjų mokymasis 

ir ilgalaikių bedarbių integracija į darbo rinką. Apjungiant šias dvi temas bus siekiama išanalizuoti 

metodus, padėsiančius ilgalaikiams bedarbiams įsitraukti į mokymosi procesą. 

Tyrimo problema – ilgalaikių bedarbių integracijos į mokymosi procesą sunkumai (motyvacijos 

stoka, gyvenomoji vieta nutolusi nuo mokslo įstaigos, nėra garantuotas darbas, šeimos situacija). 

Darbo tikslas -  įvertinti ilgalaikių bedarbių integracijos galimybes į suaugusiųjų mokymosi procesą.  

Darbo objektas – ilgalaikių bedarbių integracija į mokymosi procesą.  

Darbo uždaviniai:  

1. Apibūdinti suaugusiųjų mokymosi sampratą. 

2. Įvardinti ilgalaikių bedarbių integracijos į mokymosi procesą teorines prielaidas.  

3. Ištirti ilgalaikių bedarbių integracijos į suaugusiųjų mokymosi proceso galimybes.  

Metodika:  

 Mokslinės literatūros analizė. Analizuojama bei sisteminama moksliniuose straipsniuose 

pateikta informacija, analizuojami bei vertinami atliktų tyrimų rezultatai. Atliekama 

turinio analizė.  

 Kokybinis tyrimas – interviu. 

Pirmoje darbo dalyje aptariama suaugusiųjų mokymosi samprata ir tikslai, pateikiamos 

suaugusiųjų mokymosi formos ir  procesai. Analizuojamas suaugusiųjų mokymosi procesas ir jo 

organizavimo modeliai. Antroje darbo dalyje atskleisti socialinės atskirties teoriniai aspektai, 

socialiai atskirtų asmenų integracijos samprata ir  būtinumas, socialinėje atskirtyje esančių asmenų 

integracija į mokymosi procesą. Trečioje darbo dalyje pateikiama tyrimo metodologija, jos etapai, 

tyrimo imtis, tyrimo etika, įvertinami ilgalaikių bedarbių integracijos į suaugusiųjų mokymosi 

procesą galimybių tyrimo rezultatai. Pabaigoje pateikiamos išvados. 
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Pagrindinės sąvokos 

 

 Ilgalaikiai bedarbiai – asmenys iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė viršija 6 mėnesius ir 

asmenys nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė viršija 12 mėnesių (Lietuvos Respublikos 

užimtumo rėmimo įstatymas, 2012).  

 Suaugiusiųjų švietimas –  švietimas taikomas vyresniems negu 18 metų asmenims. Šios 

srities formalusis švietimas aprėpia įvairių lygių bendrąjį bei profesinį lavinimąsi, įskaitant 

aukštesnįjį ir aukštąjį mokslą (Lietuvos švietimo koncepcija, 1992). 

 Mokymasis visą gyvenimą – visa mokymosi bet kuriuo asmens amžiaus tarpsniu veikla 

siekiant tobulinti asmenines, pilietines, socialines ir profesines kompetencijas (Lietuvos 

Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas, 1992). 

 Socialinė atskirtis - kas nutinka individams ar regionams, kenčiantiems nuo tam tikro derinio 

tarpusavyje susijusių problemų, tokių, kaip nedarbas, prasti įgūdžiai, mažos pajamos, prastos 

gyvenimo sąlygos, didelis nusikalstamumas gyvenamojoje aplinkoje, bloga sveikata ir iširusi 

šeima (Brazienė, Merkys, 2012).  

 Integracija gali būti apibūdinama kaip „atstatymas, atsinaujinimas, dalių sujungimas į 

visumą, asmens įtraukimas, įjungimas į visuomenę“ (Gudžinskienė, Jurgutienė, 2010). 

 Socialinė integracija – „tai asmens prisitaikymas prie aplinkos, įsisąmoninimas jai būdingų 

taisyklių, normų, socialinių pozicijų ir nuostatų, taip pat įgijimas įgūdžių, suteikiančių 

galimybę buvusiam laisvės atėmimo vietoje asmeniui normaliai gyventi laisvų žmonių 

visuomenėje“ (Brusokienė, 2006). 
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1. TEORINĖ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAMPRATŲ ANALIZĖ 

1.1. Suaugusiųjų mokymosi samprata ir tikslai 

Darbe bus analizuojama suaugusiųjų samprata. Suaugusiųjų amžiaus klasifikaciją pateikė S. 

Lengvinienė ir kt. (2014, p. 129), kurioje atsispindi skirtingų autorių požiūris į amžių. Ankstyvąjį 

suaugusiųjų amžių mokslininkai vadina nuo 18 iki 40 metų. Vidutinysis suaugusiojo amžius siekia 

40- 60 metų, o štai vyresnysis suaugusiojo amžius yra 61-75 ir daugiau metų.  

G. M. Linkaitytė ir kt. (2011, p.8) suaugusiųjų švietimo suaugusiųjų sampratos apibūdinimą 

pateikė įvairiai:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Suaugusiųjų švietimo suaugusiųjų samprata 

Šaltinis: G. M. Linkaitytė ir kt. (2011) 

 

K. Trakšelio (2018, p. 5) nuomone, „šiuolaikiniam švietimui, kuris turėtų atliepti visuomenės 

ir vartotojų (vaikų ir tėvų) poreikius ir lūkesčius, kaip socialiniam institutui priskiriamos dvejopos 

funkcijos – reagavimas į edukacinių, socialinių, politinių procesų nulemtas problemas ir jų 

sprendimus bei pažangi įtaka bendrajai visuomenės raidai, modeliuojant socialinę atskirtį 

mažinančios visuomenės ateitį ir keičiant visuomenę. Tad švietimas yra įpareigotas ugdyti pamatines 

demokratines vertybes, idealus, ekonominį raštingumą, kurti naują politiką, puoselėti dorinę kultūrą, 

pateikti save, kaip vieną pagrindinių švietimo raidos grandžių, daryti įtaką bendrajai visuomenės ir 

vartotojų raidai”.  

     Suaugusiųjų švietimo suaugusiųjų samprata 

Intervencija į suagusiųjų švietimą - integruoti kuo daugiau jo stokojančių 

suaugusiųjų asmenų, įgalinant aktyviai veikti mokymo institucijas ir atskirus 

mokymo atstovus.  

Procesas, kurio eigoje suaugę žmonės įgyja naujų patirčių ir jų pagalba įgyja 

naujų žinių, supratimą, interesus ir normas. 

Specialiai suaugusiems skirta edukacinė veikla (kursai, studijų grupės, 

paskaitos, seminarai, programos , diskusijos). 



 

9 

 

Pasak M. Briedžio ir kt. (2013), suaugusiųjų švietimo (angl. – adult education) reiškiniai turi 

sąsajas su tęstiniu (angl. – continuous) ugdymu, visą gyvenimą trunkančio mokymosi darbo vietai 

(angl. – lifelong learning for workplace) arba pasikartojančio (angl. – reccurent) ugdymo sąvokomis.  

Galima teigti, kad tai suaugusiųjų švietimas glaudžiai susijęs su mokymosi visą gyvenimą 

samprata. Ž. Sederevičiūtė – Pačiauskienė ir kt. (2014, p. 124) teigia, kad mokymasis visą gyvenimą 

– tai žinių, gebėjimų, įgūdžių, kompetetencijų  formavimas, vykdomas neatsižvelgiant į 

amžių,asmenines vertybes, politinius, ekonominius, socialinius veiksnius.   

Svarbiausi suaugusiųjų švietimo tikslai visam Europos regionui apibrėžti strategijoje 

„Europa 2020“ ir „Europos suaugusiųjų mokymosi darbotvarkė“ (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET 2020 (2010) 

Strateginis tikslas – praktiškai realizuoti 

mokymąsi visą gyvenimą. Judumą. Tobulinti ir 

skleisti nacionalines kvalifikacijų sistemas, 

grindžiamas mokymosi rezultatais ir susietas su 

Europos kvalifikacijų sąranga, įdiegti 

lankstesnius mokymosi būdus užtikrinant 

lengvesnį judėjimą švietimo sektoriais. 

Populiarinti ir tobulinti neformalaus švietimo 

populiarumą. 

 

Europos suaugusiųjų mokymosi 

darbotvarkė (2011)  

Aktyvinti ir tobulinti suaugusiųjų švietimą., 

Atsižvelgiant į pokyčius švietimoo sistemoje 

keisti ir pritaikyti mokymosi visą gyvenimą 

sampratą. Populiarinti  ir jo naudą,  kurti 

darnias mokymosi visą gyvenimą sistemas,  

skatinti bendradarbiavimą su darbdaviais, 

socialiniais partneriais ir pilietine 

visuomene. 

 

Suaugusiųjų švietimo plėtotė 

Lietuva 2030 (2012)  

Generuoti aktyvią ir veiklią 

mokymosi visą gyvenimą sistemą. Į 

programas integruojant 

informacinių ryšių technologijas. 

Formuoti, tobulinti besimokančiųjų 

žinias, praktinius gebėjimus, įgalinti 

žinių pritaikomumą kasdnienėse 

veiklose.  

 

Valstybinė švietimo 2013–2022 

m. strategija (2013)  

Strateginis tikslas – garantuojant 

švietimo sistemos pritaikomumą ir 

efektyvumą, formuoti tiksliausią ir 

suaugusiąjąm patraukliausią 

mokymosi visą gyvenimą sistemą, 

kuri formuotu besimokančiojo 

saves ir aplinkos pažinimą.   

 

Neformaliojo 

suaugusiųjų 

mokymo ir 

tęstinio 

mokymosi 

plėtros 

programa 

(projektas) 

2014–2020 m. Nacionalinės pažangos 

programa (2012) 

Uždavinys – formuoti suaugusiųjų 

mokymosi išlygas ir pritaikomumą. 

Įgyvendinant šį uždavinį privalu formuoti 

besimokančiojo motyvąciją, atsakomybes. 

Sudaryti palankias finansines sąlygas. 

Mokymosi medžiagą pateikti patraukliomis, 

suprantamomis formomis.  

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatymas (2014) 

Suteikti teisines garantijas asmeniui įgyvendinti 

įgimtą teisę visą gyvenimą ugdyti ir formuoti 

savo asmenybę. Sudaryti sąlygas įgyti žinių ir 

gebėjimų įgalinančių atpažinti ir ieškoti naujų 

gyvenimo tikslų.  
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2 pav. Mokymosi visą gyvenimą plėtotei keliami tikslai Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo 

dokumentuose (Zablackė ir kt. 2015) 

 

Pateiktame paveiksle įvardinti, kiekvienos iš anksčiau minėtų programų, tikslai ir 

motyvai. Lietuvos siekiai suaugusiųjų  švietimo srityje plėtojami Valstybės pažangos strategijoje 

„Lietuva 2030“ (2012), Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje (2013) ir Neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme (2014), neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir 

tęstinio mokymosi plėtros programoje. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros 2014-2016m. 

Veiksmų plane (2014). Valstybinėje studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2013-2020 

m. programoje, Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijoje (ET 2020) (2010).  

Tikslinga apžvelgti Lietuvos programų tikslus ir misiją. Taigi Lietuvos pažangos 

strategijoje „Lietuva 2030“ apibrėžiama valstybės vizija, raidos prioritetai ir jų įgyvendinimo kryptys 

iki 2030 metų. Joje vienu iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės vystymosi procesus, 

nurodoma gerai išvystyta ir sėkmingai veikianti mokymosi visą gyvenimą sistema. Šios strategijos 

įgyvendinimui skirtoje 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje pabrėžiamas vienas iš 

tikslų – skatinti mokytis visą gyvenimą, o šį tikslą įgyvendinti planuojama didinant švietimo 

prieinamumą ir paslaugų įvairovę.  

Valstybinėje švietimo 2013–2022 metų strategijoje vienas iš keturių strateginių tikslų 

yra skirtas mokymosi visą gyvenimą sričiai – sukurti paskačią ir vienodų sąlygų mokytis visą 

gyvenimą programų sistemą, grįstą veiksminga pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos 

pasaulyje. Valstybinėje studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 

2013–2020 metų programoje vienas iš numatytų uždavinių yra sudaryti palankias mokymosi visą 

gyvenimą paslaugų plėtros sąlygas aukštosiose mokyklose.  

 Išanalizavus suaugusiųjų švietimo sampratas ir koncepcijas, išsiaiškinta, kad 

suaugusiųjų mokymas susideda iš formalaus ir neformalaus mokymosi metodų. Suaugusiąjam 

besimokančiąjam sudaroma galimybė individualiai, pagal kiekvienos asmenybės poreikius formuoti 

ar stiprinti žinias, kompetencijas siekiant neprarasti ar atnaujinti darbinius įgūdžius. Tolimesnėje 

darbo dalyje apžvelgiamas suaugusiųjų mokymosi procesas, metodai bei šio proceso 

efektyvumas.  
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1.2. Suaugusiųjų mokymosi formos ir procesas 

1.2.1.  Suaugusiųjų mokymosi formos 

 

 Šioje darbo dalyje analizuojamos suaugusiųjų mokymosi formos. Mokymasis visą 

gyvenimą paprastai būna išreikštas šiomis formomis: formaliuoju mokymu(si), neformaliuoju 

mokymu(si) ir informatyviu (laisvuoju) mokymusi – tai mokymasis be išorinės pagalbos arba, kitaip 

tariant, savęs mokymas arba mokymasis iš patirties (Dudaitė, 2018). 

„Formalusis švietimas dažnai identifikuojamas kaip besitęsiantis procesas, paremtas 

amžiaus/klasių principu, biurokratiškai struktūruotose formalaus ugdymo institucijose, prasidedantis 

darželio grupėse ir pasibaigiantis aukštojo mokslo laipsniais“ (Dudaitė, 2018, p. 227).  

Tęstinis suaugusiųjų švietimas apima kursų ir seminarų įvairovę, kurią teikia įvairios 

organizacijos, pradedant nuo mokyklų iki darboviečių arba bendruomenės centrų. Šis tęstinis 

švietimas yra labiausiai aiški ir matoma mokymosi visą gyvenimą forma, skirta suaugusiems, jau 

pabaigusiems formaliojo ugdymo pakopas.  

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatyme (2014) teigiama, kad 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo tikslas yra padėti įgyvendinti įgimtą žmogaus teisę visą gyvenimą 

ugdyti savo asmenybę, laiduoti asmeniui galimybę įgyti žinių ir gebėjimų, kurių jam reikia kaip 

demokratinės visuomenės piliečiui ir tam tikros profesijos specialistui, prisidėti prie kūrybingo ir 

prasmingo laisvalaikio. 

„Neformaliojo suaugusiųjų verslumo ugdymasis bei tam reikalingų mokymosi priemonių 

prieinamumas susiję su neformaliojo suaugusiųjų švietimo situacija Lietuvoje. Atkreiptinas dėmesys, 

kad neformalusis suaugusiųjų švietimas iš esmės skiriasi nuo vaikų neformaliojo švietimo. 

Suaugusieji dažniausiai dalyvauja ugdymo procese suvokdami ugdymosi svarbą, todėl, atsižvelgiant 

į suaugusiųjų mokymosi ypatumus, turi būti rengiamos tokios mokymosi priemonės, kurios atitiktų 

tikslinę suaugusiųjų grupę. Priešingu atveju netinkamai parengtos mokymosi priemonės gali 

nepasiekti suaugusiųjų“ (Prakapas, Devenytė, 2014, p. 384). 

„Tiesioginės ir numanomos mokymosi formos, į kurias asmuo įsijungia asmeniškai arba 

grupėje be tiesioginės sąsajos su mokytoju/mentoriumi arba su formaliai sukurta mokymosi 

programa, gali būti vadinamos savarankišku arba savaiminiu mokymusi“ (Dudaitė, 2018, p. 227).  

 „Mokymosi procesas aktualizuojasi per įvairias mokymo(si) patirtis namuose, darbe, 

aukštosiose mokyklose ir veikiant kitiems švietimo, socialiniams ar kultūriniams agentams, formaliai 

ar neformaliai, tiesiogiai arba netiesiogiai, aktyviai arba pasyviai“ (Dudaitė, 2018, p. 229).  
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Analizuojant literatūrą ir gilinantis į temos aktualumą galima išskirti    Lietuvos 

švietimo žinių įgijoimo galimybes: 

 Vidurinį išsilavinimą suteikiančiose dieniniuose ir vakariniuose skyriuose suaugusiųjų ar 

jaunimo vidurinėse mokyklose;  

 Profesinį išsilavinimą pagal penkis lygius suteikiančiose mokymasis profesinio rengimo 

centruose, darbo rinkos mokymo centruose; 

  Aukštąjį išsilavinimą suteikiančiose stacionariose kolegijų studijose, universitetų vakarinėse 

studijose, universitetų neakivaizdinėse studijose,; 

 Galima mokytis pagal specifines modulinio, tęstinio mokymo programas, nuotoliniu būdu.   

 G. Kvieskienė, V. Kvieska (2018, p. 17) pažymi, kad „Lietuvoje suaugusiųjų mokymosi 

patirties analizėse suteikiamos galimybės pripažinti neformaliai įgytą kvalifikaciją, tačiau 

pripažinimo sistemos biurokratizuotos, nėra lanksčios, neformalaus ugdymo įskaitymo, kvalifikacijos 

pripažinimo procedūros kainuoja per brangiai. Valstybėje taikomi įvairūs būdai, kuriais besimokantys 

suaugusieji įgyja bendrąjį arba profesinį, vidurinį išsilavinimą: kai kur įdiegtos lanksčios ir visiems 

prieinamos neformalių kompetencijų pripažinimo sistemos, apimančios kelis kvalifikacijų lygmenis”.  

„Lietuvos gyventojai turi galimybę technologines kompetencijas tobulinti formaliuoju, 

neformaliuoju ir savišvietos būdais. Tyrimo metu nustatyta, kad respondentams priimtinos visos 

mokymosi formos ir būdai. Pastebėta, kad poreikis mokytis neformaliuoju būdu auga kartu su 

respondentų amžiumi“ (Sederevičiūtė-Pačiauskienė ir kiti, 2014, p. 126). Tyrimo rezultatai sutampa 

ir su I. Kepalienės ir kt. (2012) „atlikto tyrimo rezultatais, kurie patvirtina, kad dažniausiai 

praktikuojama savaiminio technologijų mokymosi forma – dominuoja mokymasis iš savo patirties, 

bendravimas su draugais, darbo kolegomis ir mokymasis iš laikraščių ir žurnalų. Formalusis 

mokymasis populiaresnis tarp jaunesnio amžiaus respondentų“. 

Taigi, suaugusiųjų mokymosi formos skirstomos į formalųjį ir neformalųjį mokymąsi, 

kurių esminis skirtumas yra tas, kad formalusis mokymasis yra reglamentuotas įstatymais, o 

neformalusis, laisvos formos mokymasis, atspindintis asmens, darbo rinkos interesus.  
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1.2.2. Suaugusiųjų mokymosi procesas ir jo organizavimo modeliai 

 

Suaugusių žmonių kvalifikacijos tobulinimo sistema funkcionuoja per aukštojo mokslo 

institucijas, profesinio rengimo koledžus, suaugusiųjų mokymo centrus ir pan. ,,Suaugusiųjų 

nuolatinio mokymosi poreikiai yra tenkinami įvairių švietimo sistemos posistemių bei jos struktūrinių 

elementų, t. y. švietimo įstaigų, kurios gali būti valstybinės ir nevalstybinės, be to, apimti formalųjį 

ir neformalųjį švietimą” (Vėteris, Čiužas, 2014, p. 8). 

“Siekiant suaugusiųjų mokymą padaryti patrauklų ir populiarų yra būtina atsižvelgti į greitai 

besikeičiantį ir inovatyvų šiandienos pasaulį. Uaugusiųjų mokymas turi būti lankstus, ekonomiškai 

patrauklus. Didžioji dalis švietimo sistemoje siūlomų profesijos keitimo – tobulinimo, darbinių 

kompetencijų formavimo mokymai yra nelankstūs. Mokymai vyksta atitolę nuo regionų - provincijų, 

nepatraukliai ir neįdomiai transliuojama mokomoji medžiaga, žinių patikrinimai - egzaminai ypač 

apsunkina periferijoje gyvenančių ir sociaslinią atskirtį patiriančių asmenų integracijos į suaugusiųjų 

mokymą galimybes.” (Kvieskienė, 2016). 

Įvertinus pateiktą informaciją galima teigti, kad nuotolinis mokymas bendrajame ir 

profesiniame mokyme yra kaip vienas patraukliausių, ekonomiškai nesudėtingiausiu mokymo 

proceso organizavimo būdų.  „Nuotolinio mokymosi forma – mokiniai, savarankiškai mokydamiesi 

pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių); 

suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų 

modulių); profesinio mokymo programų modulius, būdami skirtingose vietose, naudodami 

informacines komunikacijos priemones ir technologijas, jungiasi su mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar 

individualiose mokytojo konsultacijose.“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, 2012 

birželio 28 d. įsakymas Nr. V-1049 „Dėl mokymosi formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“).  

S. Daukilo ir kt. (2014) nuomone, „mokymosi procesas turi būti organizuojamas taikant 

inovatyves mokymosi technologijas, autorių nuomone, aktualus ir labai svarbus tobulinimas -

informacinių  komunikacinių technologijų (IKT) diegimas ir pritaikomumas pedagoginėje ir 

andragoginėje sąveikoje. Vykdant suaugusiųjų mokymo/si procesą informacinių komunikacinių 

technologijų taikymas sudaro galimybes ir palengvina mokymosi proceso, žinių gavimo prienamumą  

besimokančiąjam. Nesudėtingas ir technologiškai patrauklus palaugų gavimo precesas formanuoja 

motyvaciją siekti užsibrėžtų tikslų, gilinti savo kompetencijas ar siekti naujų žinių.“ 
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G. Tolutienė, A. Jovarauskaitė (2011, p. 182) pažymi, kad  ,,pagrįsti, apgalvoti ir 

veiksmingi metodai pasirinkti siekiant populiarinti suaugusiųjų mokymą yra labai svarbus įrankis 

racionaliai taikomas vykdomoje veikloje.  Visuma pasirinktų būdų ir taisyklių, nurodančių ir 

įgalinančių mokytoją ir ugdytinį veikti kartu, nuosekliai siekiant bendro rezultato – perteikiant, 

perimant žinias formuoti gebėjimus, supratimą, įgūdžius, atsakomybes. Suderinti ar abiems šalims 

prieinami žinių perdavimo ir perimimo metodai sudaro galimybę veiksmingam abiejų šalių 

tobulėjimui, lavėjimui. Mokytojui – tobulėjant profesinėje srityje, ugdytiniui – neatsižvelgiant į jo 

amžių, brandą, pažinimo proceso dėsningumus tobulėti individualiai, lavinti gebėjimus profesinėje, 

asmeninėje srityse. 

Siekiant ugdytinio aktyvaus ir rezultatyvaus dalyvavimo procese labai svarbu suderinti 

ir vienangai laikytis pagrįstų ir apgalvotų metodų formuojant ir skiriant uždavinius ir siekiant išsikeltų 

mokymo/si tikslų.“ 

Suaugusiųjų švietimas gali būti pagrindiniu instrumentu įgalinančiu socialinėje 

atskirtyje esančius asmenis keisti savo požiūrį, supratimą ir per kompetencijų stiprinimą gerinti savo 

moralinę ir ekonominę situaciją. Taip sudarant galimybę sau pakilti į aukštesnį socialinį sluoksnį.   

G. Kvieskienė ir kt. (2016, p.15) tvirtina, ,,kad šiandieninis mokymosi procesas nėra 

tinkamas ir susiduria su įvairiomis problemomis: 

 Mokymosi procese gaunamos teorinės žinios nepritaikomos praktikoje. Todėl jos yra 

trumpalaikės;  

 Suaugusiojo žinių gavėjo menki kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, atsakomybių įsisavinimo 

įgūdžiai;  

 Formuojant žinias ir gebėjimus savarankiško, individualaus mokymosi metodų; 

 Mokymosi procese neskiriama dėmesio suaugusiojo asmenybės formavimui, jo stiprybių, 

galimybių atpažinimui, realizavimui; 

 Suaugusiajam žinių gavėjui sunku atpažinti, įvardinti gėrsmes, konfliktus ir jų priežastis, ieškoti 

ir rasti problemų sprendimus;  

 Neformuojami komunikacijos, darbo grupėse, diskusijų įgūdžiai;  

 Suaugusiųjų mokymo procesas dažnai yra pasenęs, neįnovatyvus, nuobodus, nesudominantis. Šia 

procesai menkina suaugusiųjų moktyvaciją mokytis, tobulinti kompetencijas.”  

G. Kvieskienė ir kt. (2016) „siūlo į mokymosi procesą įtraukti problemų sprendimu 

grįstą metodiką, kuri ugdo bendradarbiavimo gebėjimus, formuoja sprendimų priėmimo, 

bendruomenių teikimo bei atsakingų valdžios ir nevyriausybinių organizacijų valdymo 

kompetencijas. Taikant šią metodiką įgyjama ne tik teorinių, bet ir praktinių įgūdžių, kurie skatina 
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kritiškai mąstyti, siekti nuolatinio žinių atnaujinimo ir įgytas žinias pritaikyti sprendžiant įvairias 

problemas. Negana to, kad būtų lavinamos asmeninės savybės“.  

Apibendrinant galima teigti, kad į mokymosi visą gyvenimą procesą reikia integruoti 

inovatyvius edukacinius produktus ir strategijas. Į suaugusiųjų mokymo procesą įtraukti kūrybinį,  

žaidybinius mokymo metodus.   

 

2. SOCIALIAI ATSKIRTŲ ASMENŲ INTEGRACIJOS Į MOKYMOSI 

PROCESĄ TEORINĖS PRIELAIDOS 
 

2.1. Socialinės atskirties teoriniai aspektai 

 Pradedant analizuoti socialinės atskirties sąvoką bei kitus aspektus, pirmiausia norima 

pabrėžti, kad vieningos nuomonės konceptualizuojant socialinės atskirties sąvoką niekada nebuvo, o 

diskusijos vis dar tęsiasi, todėl šiame darbe pateikiamos aiškiausiai šį reiškinį atitinkančios sąvokos.  

 M. Ališauskienės ir kt. (2015, p. 17) teigimu, „socialinė atskirtis – tai „tęstinis ir 

laipsniškas atsiskyrimas nuo visapusiško dalyvavimo socialiniuose ištekliuose, tarp jų tiek 

materialiniuose, tiek simboliniuose, kuriuos visuomenės išnaudoja tam, kad išgyventų, tvarkytų 

gyvenimą ir dalyvautų plėtodamos (galimai geresnę) ateitį“. R. McLachlanas ir kiti (2013, p. 8) 

tvirtina, kad „daugiadimensinis pobūdis formuojant socialinę įtrauktį yra didžiausia stiprybė, kelianti 

iššūkius siekiant pamatuoti ir įvertinti rezultatus”. 

Mikulionienė ir kt. (2018, p. 75) teigia, kad „socialinė atskirtis pasižymi:  

 daugialypiu nepritekliumi – socialinė atskirtis susideda ne tik iš menkų pajamų ar 

pasitraukimo iš darbo rinkos;  

 sąlygiškumu – socialinė atskirtis stebima bendrystėje su tam tikros visuomenės grupės 

apibrėžto laiko periodo elgesio taisyklėmis. Nėra vieningos ir visiems pritaikomos socialinės 

atskirties;  

 veiksmo atlikėju – socialinės atskirties pagrindinių savybių parametrai: atskirtasis, atskyrėjas 

(gali būti ta pati atskirtį patirianti asmenybė, grupė, organizacija);  

 dinamiškumu – situacijos rezultatas, jos ateitis, lūkesčiai esant socialinėje atskirtyje. Tai 

įtakoja asmeninės savybės, sėkmės, nesėkmės.” 

  M. Ališauskienė ir kt. (2015, p. 16) pabrėžia, jog ,,socialinė atskirtis galimai yra ne 

vieno rizikos veiksnio rezultatas. Aktyviai diskutuojama siekiant įvardinti svarbiausius rizikos 

veiksnius tam, kad pritaikyti tinkamiausias prieigas jiems tirti.  Ribotos galimybės dalyvauti darbinėje 
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veikloje, prasta finansinė padėtis, nedarbas, menkas išsilavinimas arba jo neturėjimas, sveikata, 

gyvenamoji aplinka, neigiama patirtis su teisėsauga tai dalis socialinę atskirtį formuojančių veiksnių.“  

R. Brazienė, G. Merkys, G. (2012, p. 125) pažymi, kad „socialinės atskirties proceso 

pasėkmes sudaro individai, atskiros individų grupės dėl aplinkos ar vidaus priežasčių formuojasi 

kryptys į visuomenės užribį. Ištekliai, teisės, prekės, paslaugos, galimybės – šių išteklių stygius lemia 

socialinę atskirtį tarp asmenų. Dalyvavimas socialiniame ir pilietiniame gyvenima taip pat yra 

ribojamas dėl sunkios finansinės padėties. Socialinė atskirtis formuojasi ne tik individualiai. Ji galima 

ir grupėse. Išryškėjanti pavienėmis dimensijomis ir būti visa apimanti, paviršinė, giluminė, periodinė 

arba pastovi.“ 

 Taigi apibendrinant galima daryti išvadą, kad socialinę atskirtį galima įvardinti, kaip 

vienas po kito einančių veiksmų seką formuojančią socialinėje atskirtyje esančio asmens galėjimą, 

gebėjimą, motyvaciją  turėti konstruktyvų ryšį su visuomene, aplinka. Aktyviai dalyvauti darbo 

rinkoje, kontroliuoti ir formuoti savo poreikius ir gebėjimą juos patenkinti. Lietuvoje vyrauja 

požiūris, kad socialinei atskirčiai priklausantys asmenys yra vienišos mamos, kaliniai, benamiai, 

lėtinėmis ligomis sergantys bei religinėms mažumoms priklausantys asmenys.  

 

2.2. Socialiai atskirtų asmenų integracijos samprata ir  būtinumas 

2.2.1. Socialiai atskirtų asmenų integracijos būtinumas 

 

 Ankstesnėje darbo dalyje išaiškinti socialiai atskirtų asmenų teoriniai aspektai, tačiau 

labai svarbu aptarti, kokie integracijos būdai yra taikomi siekiant šių asmenų gyvenimo kokybės 

gerinimo.  

 Šioje potemėje analizuojamas socialinės integracijos būtinumas, reikalingumas. 

Siekiant teigiamų socialinių ir ekonominių valsytbės rezultatų dėmesys, sąnaudos ir grįžatamsis ryšys 

yra būtinas. Analizuojant Lietuvos gerovės sistemos aktualijas yra išskiriamos socialinės atskirties 

riziką patiriančios grupės, kuriose trūksta socialinio teisingumo, socialinės atsakomybės, pastebimos 

geresnio gyvenimo paieškos. Vertinant socialinius aspektus matoma, kad Lietuvos visuomenė stokoja 

tolerancijos socialinės atskirties grupėms. Tačiau džiugu, kad ne visoms. Kaip mažiausiai visuomenės 

tolerancijos sulaukiančios grupės yra priklausomybių turintys asmeys, ilgalaikiai bedarbiai, vienišos 

mamos, kitų pakraipų asmenys. Atkreiptinas dėmesys, kad siekiant formuoti visuomenės toleranciją 

svarbu skirti dėmesį sąmoningumo skatinimui, žmonių švietimui, informavimui. 
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 Taip pat integracijos svarbą atspindi ir tai, kad socialiai atskirtų asmenų integracija bei 

jų atskirties mažinimas – vienas pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų, 2014-2020 m. ES fondų 

ir investicijų Lietuvoje programoje socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo rinką, 

2017 m.  buvo skirta 31. 3 mln. Eur. Tai vėlgi atspindi integracijos svarbą ir būtinumą.  

 Lietuvos kontekste socialiai atskirtų asmenų integracijos būtinumas akcentuojamas ir 

Nediskriminavimo skatinimo 2017–2019 metų programoje, skirtoje diskriminacijai Lygių galimybių 

įstatyme numatytais pagrindais mažinti ir diskriminacijos prevencijai darbo rinkoje užtikrinti, didinti 

teisinį sąmoningumą, tarpkultūrinį dialogą ir toleranciją dėl amžiaus, lyties, religijos, negalios, ligų, 

lytinės orientacijos ir kt. (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, 2017). Taigi 

ieškoti efektyvių integracijos metodų yra būtina tiek valstybės, tiek asmeniniu požiūriu. Toliau bus 

kalbama apie integracijos sampratą ir galimus metodus.  

 Nustatyta, kad norint integruoti socialiai atskirtus asmenis būtina taikyti tarpinstitucinį 

požiūrį. Rezultatų pasiekti bus galima tik apjungiant instituciją, integruojant politinę atsakomybę, 

visuomenę ir kitas suinteresuotas šalis (verslas, profesinės sąjungos, švietimo institucijos, 

žiniasklaida) akcentuojant dalyvaujančių šalių svarbą siekiant sėkmingo grįžtamojo ryšio 

(Ališauskienė ir kt., 2015). Apie integracijos formas ir metodus, problemas bei socialiai atskirtų 

asmenų motyvaciją integruotis kalbama tolimesnėje darbo dalyje.  

 

2.2.2. Integracijos samprata, formos 

 

Integracijos pocesas gali būti įvardijamas kaip atsinaujinimas, atskirų gebėjimų 

sujungimas į vieną visumą, bedarbio įgalinimas, motyvavimas ir įtraukimas. Integracija skirstoma į 

ekonominę, politinę, socialinę. Šiame darbe yra analizuojama socialinėje atskirtyje esančių asmenų, 

ilgalaikių bedarbių integracija į darbo rinką,  bus plačiau analizuojama socialinės integracijos sąvoka.  

„Integracijos tikslas – formuoti visuomenės gebėjimą suprasti ir priimti „kitokį“ asmenį, 

kaip moralų reiškinį“ (Gudžinskienė, Jurgutienė, 2010).  Galima teigti, kad integracija- tai procesas, 

kuriuo metu įvairiais būdais padedama asmeniui pasijusti pilnaverčiu visuomenės nariu. 

       V. Brusokienė (2006) pažymi, kad socialinė integracija – „tai asmens gebėjimas prisitaikyti prie 

mikro ir makro aplinkos. Gebėjimas suprasti, priimti ir vadovautis visuomenėje numatytų taisyklių, 

socialinių nuostatų, normų. Konstruktyvi socialinė integracija sudaro galimybę normaliai ir 

sėkmingai integruotis į visuomenę socialiai pažeisties asmenims“.  

„Socialinė integracija įvardijama kaip reiškinys, apiprėžiantis kiekvieno bendruomenės 

nario, neatsižvelgiant į jo socialinę padėtį  lygias galimybes ir teises. Vadovaujantis šia sąvoka galima 
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teigti, kad socialinė integracija- tai socialinę ir ekonominę konvergenciją apimantis procesas, 

apimantis bendrąsias ir atskiras visuomenės dalis. Toks socialinis suartėjimas (konvergencija) 

statistiškai vertinamas kaip svarbus ir aktualus skirtumas tarp skirtingų socialinių grupių. Vertinant 

atkreiptinas dėmesys į užimtumo – nedarbo lygį, pajamas, į mokyklinius – akademinius pasiekimus, 

privačios nuosavybės turėjimą, vaisingumo lygį, dalyvavimą visuomeninėse veiklose. Atsakingai 

įvertinus šias grupes individualus socialinės atsakomybės taikymas duoda teigiamą grįžtamąjį ryšį ir 

pagalbą jos stokojantiems asmenims“ (Viešosios politikos ir vadybos institutas, 2011). 

Lietuva, kaip ir Europa  skiria didelį dėmesį ir resursus siekiant kuo efektyvesnės 

socialiai atskirtų asmenų integracijos į darbo rinką. Tai atsispindi programoje „Europa 2020“. 

Siekiant integruoti socialiai atskirtus asmenis į darbo rinką buvo sukurtas veiksmų planas, į planą 

įtraukiant įvairaus pobūdžio mokymus, kvalifikacijos kėlimą, konsultavimą, tarpininikavimą, 

bendrųjų įgūdžių (pvz., skaitmeninio raštingumo, kalbų, verslumo) ugdymą ir kt. 2014-2020 m. ES 

fondų ir investicijų Lietuvoje programoje socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijai į darbo 

rinką 2017 m.  buvo skirta 31. 3 mln. Eur. Socialiai atskirtų asmenų integracija – tai „sudėtingas ir 

laipsniškas procesas, kuris apima atskiras, bet susijusias teisines, ekonomines, socialines ir kultūrines 

dimensijas ir kelia tam tikrus reikalavimus tiek individui, tiek jį priimančiai visuomenei“ (UNHCR, 

2012).  

 Remiantis socialinės integracijos vertinimu (2011) socialinės integracijos paslaugas 

galima sąlyginai skirti į dvi paslaugų grupes: psichosocialinės reabilitacijos paslaugas ir profesinės 

reabilitacijos paslaugas. Lentelėje pateiktos tokio integracijos metodo paslaugos. 

 

PSICHOSOCIALINĖ 

REABILITACIJA 

Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas 

(informacijos ir konsultacijų teikimas dėl įvairių socialinių problemų 

sprendimo, reikalingos socialinės pagalbos; tarpininkaujant tarp asmens ir 

institucijų, specialistų, sprendžiant įvairias teisines, įsidarbinimo, sveikatos ir 

kt. socialines problemas).  

Psichosocialinė pagalba (asmeninių savybių, pvz., pasitikėjimo ugdymas, 

socialinės kompetencijos didinimas, motyvacijos dirbti didinimas, psichologinė 

pagalba įveikiant krizes ir pan.).  

Sociokultūrinės paslaugos (laisvalaikio organizavimas, siekiant išvengti 

socialinių problemų ar prevenciniais tikslais, mažinant socialinę atskirtį, 

aktyvinant bendruomenę).  

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (įgūdžių, kurie reikalingi 

savarankiškai atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame gyvenime 

reikalingas funkcijas, pvz., naudojantis viešosiomis paslaugomis, mokant 

mokesčius ir kt.).  

PROFESINĖ 

REABILITACIJA 

Profesinis orientavimas ir konsultavimas (renkantis profesiją, ieškant darbo, 

persikvalifikuojant).  

Bendrųjų su darbu susijusių įgūdžių ugdymas (kompiuterinio raštingumo, 

kalbų, verslumo ir pan. mokymas).  
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Profesinių įgūdžių ugdymas (mokymai pagal neformalias programas įgyjant 

paklausius darbo įgūdžius; darbinis mokymas, perkvalifikavimas) + Aktyvios 

darbo rinkos priemonės (profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, 

remiami darbai, viešieji darbai).  

 2 lentelė. Psichosocialinė ir profesinė reabilitacija Viešosios politikos ir vadybos institutas (2011) 

 

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad   psichosocialinė reabilitacija susideda iš informavimo, 

konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo. Toks bendradarbiavimas kuria saugumo jausmą, 

suteikia galimybę rasti pagalbą tiems, kurie jos ieško, konsultuoja teisiniais, sveikatos ir įdarbinimo 

klausimais. Sąveikaujant kartu su psichologine pagalba didinama asmens motyvacija, pasitikėjimas 

savimi, sumažinama krizinių situacijų rizika.  

2.3. Socialinėje atskirtyje esančių asmenų integracija į mokymosi procesą 

 Ankstenėje darbo dalyje išanalizavus metodus, formas bei integracijos būtinumą 

pastebima,, kad tiek Lietuvos valstybė, tiek ES skiria didžiulį dėmesį socialinės atskirties mažinimui, 

pasitelkiant į pagalbą įstatyminę bazę, investicijas.  Sudarant sąlygas taip pat  šiems asmenims svarbu 

suteikti galimybę dirbti, mokytis ir pan., tačiau taip pat svarbus socialinėje atskirtyje esančių 

ilgalaikių bedarbių integravimas į suaugusiųjų mokymąsi.  

2.3.1 Socialinėje atskirtyje esančių asmenų motyvavimas mokytis 

               Pastebima, kad socialinėje atskirtyje esantys asmenys stokoja motyvacijos mokytis, keistis. 

Vieni iš jų ateina paskatinti vidinės motyvacijos, patys nori tobulėti, kelti kvalifikaciją, lavinti turimus 

ar įgyti naujų įgūdžių. Kiti mokosi dėl socialinių, nedarbo  išmokų, socialinių garantijų.   

„Svarbus veiksnys mokymosi visą gyvenimą kontekste yra mokymosi motyvacija. 

Mokymosi motyvacija skirstoma į vidinę ir išorinę. Visi suaugusieji gali tobulėti, bet šią motyvaciją 

gali blokuoti įvairūs trukdžiai, kurie riboja galimybes aktyviau dalyvauti mokymosi procese. Kas??? 

nagrinėjo suaugusiajam dalyvauti švietime kliudančius fizinius ir psichologinius trukdžius ir 

suklasifikavo juos į fizinius, nusiteikimo ir struktūrinius”  (Sederevičiūtė-Pačiauskienė ir kiti, 2014, 

p.124). 

„Pedagogas – tai ne tik formalus dalyko mokytojas, bet ir ugdytojas, kuris turi matyti 

kiekvieną mokinį, atlikti socializacijos ir integracijos funkcijas, gebėti įtraukti mokinį į ugdymosi 

procesą nepriklausomai nuo jo socialinės padėties visuomenėje ar gebėjimų. Tad neabejotina, kad 

siekiant įgyvendinti anksčiau aprašytus tikslus, reikia suvokti laikmetį, jo iššūkius, gebėti analizuoti 

vartotojų (mokinių ir tėvų), kaip visuomenės narių, poreikius ir lūkesčius” (Traškelys, 2018, p. 6). 
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         G. Tolutienė (2014, p. 234) pažymi, kad „svarbi ir veiksminga pagalba besimokančiąjam 

suaugusiąjam yra įsigilinimas, žinojimas ir supratimas kokios individualios besimokančiojo mokymo 

formos, metodai jam yra patrauklios, aiškios, suprantamos. Andragogas turi turėti gebėjimų 

kompetetingai ir lanksčiai laviruoti ir atsižvelgti į besimokančiojo poreikius. Mokymo procesą 

pritaikyti individualiai atsižvelgiant į besimokančiojo gebėjimus informaciją, užduotis pateikti 

suprantama forma.  Andragogo pagalbos veiksmingumas priklauso nuo abiejų šalių. Glaudus 

bendradarbiavimas, gebėjimas dalintis žiniomis, patirtimi, pagalba nustatant problemas – tai vieni 

svarbiausių suaugusiojo motyvacijos siekti žinių ir nedarbo mažinimo etapai.” 

G. Tolutienė (2014, p. 234) akcentuoja aspektus, kurie aktualūs formuojant pagalbos 

besimokančiąjam strategiją:  

 Saugi ir pagarbi mokymosi aplinka;   

 Patirtinio, reflektuvaus stebėjimo, aktyvaus eksperimenavimo mokymosi modelio kūrimas 

planuojant mokymą;  

 Tinkamai formuojami siektini tikslai, mokymosi metodai atsižvelgiant į besimokančiųjų 

patirtį, poreikius;   

 Vertinant mokymosi procesą ir rezultatus sudaryti bendrą mokymosi analizę, vertinimus. 

  Tačiau V. Vėteris, R. Čiužas (2014, p. 95) teigia, kad mokymosi formų ir metodų 

įvairovė neskatina besimokančių suaugusiųjų mokytis, jei jie nemėgsta mokymosi proceso, t. y. neturi 

reikiamos motyvacijos ar gyvenimo tikslo. V. Vėterio, Čiužo (2014) atsakymų analizė parodė, kad 

didžiausias sunkumas daugeliui besimokančiųjų (24,3 proc.) – išmokti mokymo programų turinį. 21,7 

proc. mano, kad yra per didelė mokymosi programoje per daug pateikiamos informacijos, 20,9 proc. 

– sunkiai suderina darbą su mokslu, 15,7 proc. apklaustų mokinių nepasitiki savo jėgomis, 9,6 proc. 

respondentų dėstomi dalykai yra neįdomūs. Labiausiai besimokantiesiems patinka lankstus 

mokymosi tvarkaraštis (pritaria 32,2 proc. respondentų). 30,4 proc. Respondent teigiamai vertina ir 

džiagiasi turėdami galimybę pasirinkti mokymosi formas, būdus,  23,5 proc. – mokymosi metodų 

įvairovė (p. 91). 

Dirbant su tokiais mokiniais ypač svarbus individualus andragogo dėmesys, 

diferencijuotos užduotys. Tobulinant pagalbą besimokantiems suaugusiesiems būtina plėtoti 

institucijoje teikiamą andragogų pagalbą bei konsultantų veiklą. 

Ž. Sederevičiūtė-Pačiauskienė ir kiti (2014, p.125) savo tyrime ,,suaugusiųjų klausė, ar 

šiuo metu jie lanko kokius nors kursus, studijuoja aukštojoje mokykloje. Nustatyta, jog šiuo metu 

nesimoko 50,8 proc. apklaustųjų. Dažniausios suaugusiųjų nesimokymo priežastys susijusios su 

išoriniais trukdžiais – lėšų trūkumu (36,4 proc.), su mokymosi, darbo ir šeimos derinimo sunkumais 
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susiduria 32,4 proc. apklaustųjų, trūksta informacijos apie organizuojamus kursus (26,4 proc.), 

mokymosi institucijas ir programas (24 proc.)”.  

       M. Teresevičienės (2007) atlikto ,,tyrimo duomenys taip pat patvirtina, kad nedalyvavimo 

mokymosi procese priežastys ne visada kyla dėl pačių besimokančiųjų, t. y. vyrauja išoriniai 

trukdžiai. Vyresnio amžiaus respondentai (daugiau kaip 51 metų) dažniau palyginus su jaunesniais 

teigia, kad mokytis per vėlu, nemaloni mokymosi patirtis, taip pat yra išorinis trukdis. Ekspertų 

apklausa patvirtina respondentų nuomonę, kad pagrindiniai mokymosi trukdžiai – išorinės priežastys. 

Tyrimas parodė, kad nepaisant įvairių mokymosi trukdžių, didžioji dalis (75,2 proc.) apklaustųjų 

pritaria nuolatiniam technologijų mokymuisi” (p. 128). 

G. Kvieskienė, V. Kvieska (2018, p. 19) akcentuoja, kad ,,modernizuojant suaugusiųjų 

ugdymo studijų modulius būtina pasitelkti interaktyvias sužaidybinimo strategijas, taikyti socialines 

simuliacijas, žaidybos metodus, internetinius (nuotolinius) seminarus, kūrybines dirbtuves, atvirąsias 

erdves ir tinkloveiklą kaip žmogiškųjų resursų stiprinimo priemonę. Atviras, lankstus, interaktyvus, 

lengvai pasiekiamas, įtraukus, skatinantis ir plečiantis dalyvavimą ir mokymosi motyvaciją – tokie 

pagrindiniai žodžiai vyravo grupių diskusijose ir ekspertų atsakymuose”. 

G. Tolutienė, A. Jovarauskaitė (2011 p. 186) nustatė, kad: 

 „ Naujų žinių, poreikio ir pritaikymo kasdienėse veiklose galimybės besimokančiuosius 

aktyviai įtraukia į mokymosi procesą. Patrauklios ir įdomios mokymo temos, užduotys 

stiprina motyvaciją, formuoja pasitikėjimą;  

 Žingeidumas, domėjimasis mokomuoju dalyku, kylantys klausimai, įvairiose šaltiniuose 

papildomos informacijos ieškojimas, dalyvavimas diskusijose formuoja aktyvų 

besimokantyjį;  

 Įžvelgiant aktyvų mokymąsi, informacijos pateikimui taikomos tinkamos priemonės 

formuoja sėkmingo mokymo suvokimą; 

 Mokytojų pastangos atsižvelgti į besimokančiojo patirtį, individualius mokymosi proceso 

poreikius;  

 Besimokančiųjų skatinimas savarankiškai įgytas teorines žinias pritaikyti praktinėje 

veikloje, išieškoti papildomos informacijos, individualiai išskirstyti mokymuisi skirtą laiką 

-  skatina besimokančiojo motyvaciją.  
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2.3.2. Ilgalaikių bedarbių įtraukimas į mokymosi procesą 
 

Kadangi pagrindinė socialinės atskirties priežastis yra ilgalaikis nedarbas, verta apžvelgti 

ilgalaikio nedarbo situaciją Lietuvoje. „Nedarbo lygis – tai ekonominis bei socialinis rodiklis, 

parodantis nedirbančių asmenų dalį valstybėje. Tai procentinis dydis, nurodantis kiek iš visų galinčių 

dirbti asmenų nori ir gali dirbti, bet neranda darbo“ (Tomaševičienė, Staroselskaja, 2018, p. 325). 

Ilgalaikio nedarbo lygis - rodiklis, išreiškiamas ilgalaikių bedarbių ir darbo jėgos santykiu. 

Beržinskienės, Būdvytytės-Gudienės (2010, p. 20) teigimu, ilgalaikiai bedarbiai yra viena 

pažeidžiamųjų darbo rinkos grupių, kuriems būdinga žema kvalifikacija, menka motyvacija dirbti ar 

keisti profesiją. Pateikiami nedarbo ir ilgalaikio nedarbo pokyčiai Lietuvoje 2010 – 2019 m. (žr. 5 

pav.) 

 

 

6 pav. Nedarbo ir ilgalaikio nedarbo tendencija nuo 2010 – 2019 m., proc. 

Šaltinis: Statistikos departamentas, 2020  

 

Nustatyta, kad 2019 m. buvo 92 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų 

amžiaus – 12,8 tūkst. Per metus bedarbių skaičius padidėjo 2 tūkst., iš jų 15–24 metų amžiaus – 

0,5 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 28,2 tūkst. arba 30,6 proc. visų bedarbių –  0,8 tūkst. mažiau nei 

2018 m. Pagal nedarbo trukmę 2017 m. 2 ketvirtį Lietuvoje daugiausia buvo bedarbių, ieškančių 

darbo ilgiau nei 1 metus, t. y. ilgalaikių bedarbių. Jie sudarė 38,7 tūkst. asmenų arba 37,9 proc. visų 

bedarbių (8 tūkst. asmenų mažiau nei tą patį ketvirtį 2016 m. (Statistikos departamentas, 2020). 
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Kai žmonės ilgai ieško darbo, jie praranda dalį turėtų įgūdžių, susiduria su darbdavių 

diskriminacija, todėl nedarbo laikui ilgėjant mažėja jų tikimybė įsidarbinti (Browne, Pacifiko, 2016).. 

Ilgas nedarbas turi neigiamos įtakos žmogaus psichinei būsenai ir socialinei gerovei. Jis gali tapti 

nervuotas, gali pasireikšti depresija, nerimas, miego sutrikimai, savivertės praradimu ir įtemptais 

šeimos santykiais (Alan ir kiti, 2014). 

,,Pagrindiniai įsidarbinimo barjerai sietini su aktualių profesinių įgūdžių stoka: vyresnio 

amžiaus asmenų grupėje pastebima sąlyginai didelė nekvalifikuotų bedarbių dalis, o prieš daugelį 

metų kvalifikuotų vyresnio amžiaus asmenų įgytas išsilavinimas dažnai neatitinka dabartinių rinkos 

poreikių, išsiskiria žemas šių asmenų kompiuterinis raštingumas. Taip pat vyresnio amžiaus asmenų 

įsidarbinimą apsunkina sveikatos sutrikimai ir žema motyvacija dirbti”. (Pocius, Okunevičiūtė 

Neverauskienė, 2015, p. 56). Įsidarbinimo sunkumai, artimų žmonių ir visuomenės nepalaikymas 

mažina suaugusiųjų norą tęsti darbo paieškas (Kroft ir kiti, 2012). 

Dėl šios priežasties EBPO išleistame leidinyje „Faces of Joblessness in Lithuania: 

Anatomy of Employment Barriers“ skirstant bedarbius siūloma verčiau orientuotis ne į demografines 

grupes, o į įsidarbinimo barjerus, išskiriant juos į tris pagrindines grupes: nepakankamus darbui 

reikalingus įgūdžius, finansinės motyvacijos stoką ir darbo galimybių trūkumą (Immervoll, Scarpetta, 

2012).. Iš jų ilgalaikiams bedarbiams ir asmenims silpnai įsitraukusiems į rinką1 aktualiausi barjerai 

Lietuvoje yra susiję su darbui reikalingų įgūdžių nepakankamumu: nesenos ar susijusios darbo 

patirties stoka, sveikatos apribojimais.  

L.Dromantienė, V. Česnuitytė (2011) teigia, kad „sprendžiant ekonomines ir socialines 

problemas yra siekiama mažinti nedarbo lygį. Įgyvendinant šias siekiamybes labai svarbu naujų ir 

patrauklių darbo vietų kūrimas, nedarbo programų, ilgalaikių bedarbių užimtumo programų rengimas 

ir diegimas. Ilgalaikių bedarbių, praradusių darbinius įgūdžius, apmokymas ir perkvalifikavimas. 

Bedarbių registravimas ir išmokų skyrimas, racionalus, šiai sričiai skirtų išteklių panaudojimas“. 

 ,,Bedarbio motyvaciją pradėti dirbti apibūdinantis rodiklis – nedarbo spąstai. Remiantis 

LSD metodika, šis rodiklis parodo, kokią bruto darbo užmokesčio dalį sudaro darbuotojo mokamas 

gyventojų pajamų mokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, jam pradėjus dirbti ir 

nebegaunant socialinių išmokų. Rodiklis skaičiuojamas vienam, neturinčiam vaikų, asmeniui, kuris 

uždirba 67 % vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio. Vienas iš rodiklių – neaktyvumo spąstai, 

kai ekonomiškai neaktyviam asmeniui nėra tikslinga dirbti, kadangi įsidarbinus prarandama teisė į 

socialinę pašalpą” (Krutulienė ir kiti, 2019, p. 310). 

                                                           
1 Asmenimis silpnai įsitraukusiais į darbo rinką laikomi žmonės, turintys nestabilų darbą, mažas darbo valandas ar itin 

mažas pajamas.   
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Neaktyvumo spąstų rodiklis per 2009–2018 m. sparčiai mažėjo: vienišo asmens – 1,89 

karto, vieno dirbančiojo su dviem vaikais – 3,4 karto (7 pav.). 

 

7 pav. Ilgalaikio nedarbo priežastis – nedarbo spąstai. Šaltinis: Krutulienė ir kiti (2019) 

 

Nedarbo spąstų rodiklis Lietuvoje 2009–2018 m. išliko aukštas, o 2017 m. jis buvo net 15 

punktų didesnis palyginus su ES-28 vidurkiu. Aukštas rodiklis rodo, kad šalyje yra didelės paskatos 

likti bedarbiu, kadangi pajamos, gaunamos pradėjus dirbti, bus tik nedaug didesnės už išmokas, 

gaunamas nedirbant (Krutulienė ir kiti, 2019, p. 313). 2019 m. Valstybės kontrolės ataskaitoje 

atkreipiamas dėmesys į socialinės išmokos gavėjų priklausomybę nuo socialinės paramos sistemos: 

„2018 m. 46 % jų socialinę pašalpą be pertraukos gavo ilgiau nei metus; ilgiau nei 5 metus su 

pertraukomis pašalpą gavo 36 % gavėjų“ (Valstybės kontrolė 2019, 8).  

S. Krutulienė ir kiti (2019, p. 313) teigia, kad nedirbantys asmenys, netgi gaudami 

mažas išmokas, nesuinteresuoti dirbti, nes įsidarbinus pajamų padidėjimas nebus didelis dėl mažo 

darbo užmokesčio. Pavyzdžiui, keturių asmenų šeima, negaunanti jokių pajamų, turi galimybę gauti 

apie 390 Eur socialinę pašalpą, kai minimali mėnesinė alga yra 395 Eur (2019 m). 

Intensyvi ilgalaikių bedarbių įdarbinimo politika vykdoma vadovaujantis LR 

Užimtumo rėmimo įstatymu. Vadovaujantis įstatymu Lietuvoje aktyvios darbo rinkos politikos 

(ADRP) priemonės ruošiamos, sudaromos ir tvirtinamos kaip LR teisės aktai. Aktų tikslas- sudaryti 

galimybę ieškantiems darbo asmenims aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, gerinti darbdavio, darbo 

vietos ir naujai parengtų ar perkvalifikuotų darbuotojų santykių pusiausvyrą. Efektyvus darbo išteklių 

naudojimas, ilgalaikių, darbingo amžiaus, bedarbių, nedalyvaujančių darbo rinkoje, įtraukimas į 

darbo rinką, darbinio aktyvumo stiprininmas, nedarbo mažinimas – svarbiausi ir pagrindiniai ADRP 

tikslai  (Civitta, 2017).   
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Lietuvos ADRP priemonės pateiktos 8 pav. 

 

8 pav. Ilgalaikių bedarbių įtraukimo į darbo rinką priemonės 

Šaltinis: Civitta, Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir socialinės paramos suderinimo integruojant nedirbančius 

asmenis į darbo rinką tobulinimo tyrimas, Ataskaita, 2017 

 

Politikos įgyvendinimo lygmeniu Lietuvoje užimtumo rėmimo ir socialinės paramos 

politika nėra stipriai susieta. Remiantis LR užimtumo įstatymo 16 straipsniu, užimtumo rėmimo 

politikos įgyvendinimas yra Lietuvos ir teritorinių darbo biržų kompetencija: teritorinės darbo biržos 

teikia visas darbo rinkos paslaugas bei ADRP priemones.  Nors savivaldybės į užimtumo politiką yra 

įtrauktos, jų funkcijos apsiriboja užimtumo didinimo programų rengimu ir įgyvendinimu bei 

dalyvavimu įgyvendinant ADRP priemones, skirtas remti darbo vietų steigimą. 
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 Kita vertus, socialinės paramos politika yra savarankiška savivaldybių funkcija, į kurią 

Užimtumo tarnybos nėra įtrauktos. Aktyviosios darbo rinkos politikos priemonės pateikiamos 9 pav. 

 

9 pav. Aktyviosios darbo rinkos politikos priemonės (remiantis LR Užimtumo rėmimo įstatymu) 

 

      Menkas ilgalaikių bedarbių darbinių kompetencijų lygis, kvalifikuotų specialistų stoka, 

pasyvus požiūris į darbinę veiklą sąlygoja ilgalaikio nedarbo problemos įsisenėjimą ir 

kompikuotumą. Užimtumo tarnybos kompetetingų specialistų teikiamos konsultacijos ir pagalba 

skatinanti ir motyvuojanti dirbti – tai vienas iš problemos sprendimo būdų.  Užimtumo tarnyboje 

teikiant konsultacijas ir pagalbą sėkmingai sudaroma galimybė bedarbiams, net ir ilgalaikiams 

sėkmingai integruotis į darbines veiklas.  Užimtumo tarnybos teikia informavimo, konsultavimo, 

tarpininkavimo paslaugas. Teikiant individualias tarnybos paslaugas bedarbiui formuojami veiklos 

užimtumo planai. Naudojant turimas pagalbos bedarbiui priemones kuo aktyviau integruoti į darbo 

rinką. 

R. Rudžinskienė (2014, p. 87)) pažymi, kad „ taikant darbo rinkos politikos priemones 

ilgalaikiai bedarbiai sėkmingai integruojami į darbines veiklas ir mažina ilgalaikių darbo ieškančių 

asmenų eiles. Ilgalaikiams bedarbiams siūloma darbo vieta arba jis gali pasirinkti dalyvavimą 

aktyviose darbo darbo rinkos politikos priemonėse. Šios priemonės suteikia galimybę derinti darbą ir 

trūkstamų kompetencijų įgyjima. “ 
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Aktyvios darbo rinkos politikos priemones sudaro bedarbių ir įspėtų apie atleidimą iš darbo 

darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas, remiamasis įdarbinimas, parama darbo vietoms 

steigti, bedarbių teritorinio judumo rėmimas (Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas, 

2012). 

Parama mokymuisi siekiama padėti bedarbiams, kuriems įsidarbinti trukdo įgūdžių ar 

kvalifikacijos stoka, padedant įgyti trūkstamas kvalifikacijas ir kompetencijas. 2016 m. ši aktyvių 

darbo rinkos priemonių grupė buvo antra svarbiausia pagal joje dalyvavusių bedarbių skaičių, t. y. 

joje dalyvavo 31,4 proc. visų ADRP priemonių dalyvių arba 20,5 tūkst. asmenų. Ši grupė skirstoma 

į 3 priemones: 

 Profesinis mokymas. Mažinant jaunimo nedarbą ir didinant socialinę integraciją, 

socialinės rizikos grupėms priklausantis jaunimas yra potencialus žmogiškųjų išteklių rezervas. 

Socialinis, ekonomis požiūriai svarbu siekiant profesinės integracijos - socialinės rizikos grupių 

jaunimas (našlaičiai, jaunimas iš socialiai atskirtų šeimų, neįgalūs asmenys, pagrindinio išsilavinimo 

neįgiję asmenys ir pan.) dažniausiai neturi galimybių įgyti profesinę kvalifikaciją ar įsidarbinti dėl 

įvairių priežasčių, sąlygotų socialinių problemų. Todėl yra labia svarbu šį jaunimą integruoti į profesinį 

mokymą.  

,,Vadovaujantis profesinio mokymo priemonėmis, ilgalaikiams bedarbiams yra sudaroma 

galimybė individualiai ir atsižvelgiant į savo gabumus pasirinkti profesinio mokymo kryptį. 

Mokymosi ir kompetencijų įgijimo išlaidas (iki 6 minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA), 

vadovaudamasi LR įstatymais, padengia Užimtumo tanyba. Atsižvelgiant į besimokančiojo ilgalaikio 

bedarbio asmeninius poreikius taip pat kompensuojamos privalomojo sveikatos tikrinimo, 

skiepijimo, kelionės, esant reikalui ir apgyvendinimo išlaidos. Kas mėnesį skiriama mokinio 

stipendija, kuri skaičiuojama vadovaujantis nedarbo, socialinio draudimo įstatymu. Bedarbiui yra 

sudaroma galimybė ir suteikiamos sąlygos įgyti darbinių kompetencijų, tačiau profesinio mokymo 

priemone bedarbis įsipareigoja, baigus mokymus dirbti ir duoti grįžtamąjį ryšį šešis mėnesius. 

Teorinis profesinis mokymas bedarbiui yra teikiamas profesinėje mokykloja arba pas galimą 

darbdavį. Savo praktines kompetencijas ir profesinį mokymą bedarbis gauna pas potencialų darbdavį, 

su kuriuo yra sudaryta pameistrystės darbo sutartis. Bedarbis yra įdarbinamas pagal pameistrystės 

sutartį. Įgyjęs teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų bedarbis įsidarbina pagal pameistrystės sutartį, 

jis netenka lengvatos gauti mokymosi stipendijos, bet gauna darbo užmokestį. Įvardintos priemonės 

sąlygos atitinka profesinio mokymo sąlygas” (Civitta, 2017). 

 Pameistrystė - potencialiai efektyvi priemonė socialinės rizikos jaunimo grupių 

profesinei integracijai, perėjimas nuo formalaus prie pameistryste grindžiamo mokymo atvertų 
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socialinės rizikos grupių jaunimui naujų galimybių darbo rinkoje bei motyvuotų tobulėti profesinėje 

srityje. Vis dėl to Lietuvoje, Ispanijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse stokojama žinių, patirties ir 

instrumentų, kaip panaudoti pameistrystę socialinės rizikos grupių jaunimo profesinei integracijai.” 

(Muntianas, 2013, p. 132 – 133).  

,,Darbdaviai skatinami dalyvauti šioje programoje. Jiems yra kompensuojama iki 40 proc. 

pagal partnerystės sutartį įdarbinto asmens darbo užmokesčio lengvatos, neviršijant MMA dydžio ir 

nuo šios darbo užmokesčio dalies apskaičiuoto privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų 

dalis. Siekiant ilgalaikių bedarbių profesinei kvalifikacijai tobulinti ar darbiniams profesiniams 

įgūdžiams įgyti yra suteikiamos stažuotės. Stažuotė – neatlygintinas darbo praktikos laikotarpis. 

Stažuotės vykdomos iki pusės metų, 20-40 val. per savaitę.  Bedarbiai, dalyvaujantys stažuotėsi, taip 

pat yra remiami stipendijos išmoka, kuri lygi bedarbiui priklausančiai nedarbo socialinio draudimo 

išmokai (0,5 MMA dydžių). 

 Taip pat vykdoma neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų 

pažinimo priemonė. Vykdant šią priemonę Užimtumo tarnyboje bedarbiui yra išduodamas 

Kompetencijų pažinimo kuponas. Bedarbis turėdamas šį kuponą yra garantuotas, kad Užimtumo 

tarnyba yra įpareigota finansiškai atsiskaityti už bedarbiui suteiktas kompetencijų pripažinimo 

paslaugas. Kompetencijų pripažinimo išlaidų suma turi lubas ir negali viršyti 0,6 MMA dydžių. Šia 

priemone bedarbis gali naudotis tris kartus per metus” (Civitta, 2017). 

 „Lietuvoje vykdomi mažinantys/užimtumą skatinantys projektai. Vykdant jų veiklas 

siekiama mažinti nedarbo lygį, aktyvinti užimtumą. Projektų veiklos įgyvendinamos ne viename 

Užimtumo tarnybos skyriuje. Pasiringti tie skyriai, kur teikiamos subsidijos darbo užmokesčiui, 

organizuojami profesinius įgūdžius formuojantys mokymai. Organizuojama, stebima ir vertinama 

priemonių kokybė, jų finansavimas. Projektų veiklos pateiktos taip, kad į darbinius įgūdžius 

formuojančias veiklas būtų įtraukti asmenys su negalia, jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės, kurie 

darbo neteko dėl kompetencijų trūkumo ir darbo vietos panaikinimo. Projektų vykdomos veikos 

teigiamai įtakoja darbo rinkai ir Lietuvos ekonomikai. Atstatė darbinius įgūdžius ir sėkmingai 

integravęsi į darbo rinką bedarbiai prisideda prie bendrosios vertės kūrimo ir nedarbo lygio mažėjimo 

šalyje.“ (Kumžaitė, 2016, p. 9).  

Ilgalaikių bedarbių grįžimas į darbo rinką finansiškai bus skatinamas ir 2020-2021 

metais. Europos socialinio fondo lėšomis projektas bus tęsiamas tose pačiose 6 savivaldybėse 

(skirta 4 mln. eurų dvejiems metams), o dar 24 savivaldybėse jis pradedamas valstybės biudžeto  

lėšomis (4 mln. eurų dvejiems metams). 2019-aisiais iš valstybės biudžeto modeliui skirta 1 mln. 

eurų, bet pasibaigus metams 622 tūkst. buvo sutaupyta: identifikuotos paslaugos, kurias dalyviai 
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gali gauti savivaldybėse be papildomo finansavimo, kai kurių paslaugų kainos buvo mažesnės nei 

tikėtasi.  

Ateityje ketinama įtraukti naujų paslaugų, kurių poreikis išryškėjo 2019 metais: 

ilgalaikiams bedarbiams gali pasitarnauti mentorystė, kai kuriais atvejais naudinga su darbdaviu 

sudaryti pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties, klientams reikalingas ir 

palaikymas darbo rinkoje (pagalbos teikimas asmeniui, kuris jau įsidarbino). Atvejo vadybininkai 

rūpinasi ne tik modelio dalyvių užimtumo skatinimu, motyvavimu, bet ir individualizuota pagalba 

(Kumžaitė, 2019, p. 9). 

Teigiamos tendencijos paskutinį dešimtmetį stebimos motyvuojant žmones dirbti – 

2009–2017 m. darbo rinkos motyvacinių politikos programų 100-ui norinčių dirbti asmenų padaugėjo 

dvigubai, taip pat beveik du kartus išaugo išlaidos aktyvioms darbo rinkos politikos priemonėms 

(ADRP). 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus LR užimtumo įstatymui atsirado naujų ADRP priemonių, 

pavyzdžiui, stažuočių, įdarbinimų pagal pameistrystės sutartį, o kai kurios buvo panaikintos (darbo 

rotacija, viešieji darbai). (Valstybės kontrolė 2019, 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

3.TYRIMO METODOLOGIJA 

 

Siekiant padėti ilgalaikiams bedarbiams integruotis į mokymosi procesą, imtasi tirti asmenis, 

t.y. 21-54 metų žmones, kurie neturi nuolatinio darbo. Tyrimu norima ištirti ilgalaikių bedarbių 

integracijos į suaugusiųjų mokymosi proceso galimybes. Šiuo tikslu pasirinktas kokybinis tyrimas, 

t.y. atliekamas pusiau struktūruotas interviu.  

3.1. Tyrimo procesas 

2-oje lentelėje pateikiami magistro darbo tyrimo etapai numatant konkrečius laiko 

tarpsnius, kuriais remiantis teoriniame ir empiriniame tyrime  buvo teikiama informacija baigiamojo 

darbo rašymo metu.  

 

2 lentelė. Tyrimo procesas 

Nr.  Tyrimo etapai  Data  

1 Mokslinių šaltinių, konceptų analizė,  

instumento (klausimyno) ruošimas  

2019 m. lapkričio - gruodžio mėn. 

2 Mokslinių šaltinių, konceptų analizės,  

instumento (klausimyno) koregavimas  

2019 m. lapkričio - gruodžio mėn. 

3 II kursinio projekto rengimas (pilotinis empirinis 

tyrimas)  

 

2019 m. gruodžio mėn. 

4 Informantų apklausa, kokybinių duomenų 

rinkimas  

 

2019 m. gruodžio mėn. – 2020 m. 

balandžio mėn. 

5 Kokybinių duomenų analizė  

 

2019 m. gruodžio mėn. – 2020 m. 

balandžio mėn. 

6 Duomenų apibendrinimas  

 

2020 m. gegužės mėn. 

7 Rezultatų, išvadų pateikimas  

 

2020 m. gegužės mėn. 
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3.2. Tyrimo dalyviai 

 

Tyrimo metu buvo apklausta dešimt informantų. Vadovaujantis kriterine atranka, 

pasirinkti tokie kriterijai tyrimo dalyviams:  

• 21-54 metų asmenys, atsidūrę sudėtingoje situacijoje; 

•  ilgalaikiai bedarbiai.  

Minėta amžiaus grupė pasirinkta, siekiant išsiaiškinti skirtingo amžiaus informantų 

nuomones, patirtį, pastebėjimus.  

Norint geriau susipažinti su tyrimo dalyviais ir siekiant išsiaiškinti, ar jie tikrai atitinka visus tiriamųjų 

atrankos kriterijus (yra reikiamo amžiaus, lyties, išsilavinimo, darbo stažo, ilgalaikiai bedarbiai), 

buvo užduodami tam tikri klausimai (1, 2, 4 ir 5 klausimai iš pusiau struktūruoto interviu 

klausimyno). Atsakymų rezultatai pateikiami 3-oje lentelėje.  

3 lentelė. Tyrimo dalyviai. 

 

Informanto 

numeris  

 

Amžius Lytis Išsilavinimas Darbo stažas 

S1 21 Mot.  9 klasės Laikini darbai (pas 

ūkininkus) 

S2 43 Vyr. 9 klasės Sezoniniai darbai, 

pagalbiniai 

S3 51 Mot. 12 klasių 25,5 metai 

S4 54 Mot. Buhalterio 

specialybė 

(technikumas) 

32 metai 

S5 26 Mot. 12 klasių 2 metai 

S6 30 Vyr.  Automechaniko 

specialybė 

2 metai 

S7 54 Mot. Apdailininkė 3 metai 

S8 48 Mot. Nebaigiau vidurinės 3 metai 

S9 30 Mot. 12 klasių Neturi  

S10 27 Mot. Siuvėjos specialybė Neturi 
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Galima pastebėti, jog informantai turi labai skirtingą darbo stažą. Didžioji dalis 

apklaustųjų dirbo sezoninius darbus arba dažnai keitė darbo vietą. Nemaža dalis informantų baigė 12 

klasių, keletas informantų baigė tik 9 klases. Keli iš atsakiusiųjų paminėjo, kad yra įgyję specialybę.  

3.3. Tyrimo metodas 

Šiame kokybiniame tyrime pasirinktas duomenų rinkimo metodas- pusiau struktūruotas 

interviu. Interviu klausimai parengti iš anksto, tačiau nebuvo siekama informantų klausti klausimų 

surašyta tvarka ar atkartoti juos pažodžiui. Taip pat pagal poreikį buvo klausiama papildomų 

klausimų, norint patikslinti tam tikrą situaciją ar siekiant geriau suvokti informanto emocijas, būseną 

ir t.t. Interviu vyko neformaliai, pokalbio forma, stengiantis nenukrypti nuo temos (Rupšienė, 2007). 

Pagrindinis interviu tikslas – ištirti ilgalaikių bedarbių integracijos į suaugusiųjų mokymosi proceso 

galimybes. 

Kokybinis tyrimas atliktas nuosekliai šiais etapais:  

•  atliekami pusiau struktūruoti interviu;  

• vykdoma duomenų analizė;  

• gauti duomenys apibendrinami. 

Duomenų analizė atlikta taikant kokybinės turinio analizės metodą. Kokybinė turinio 

analizė yra validus metodas, leidžiantis padaryti tam tikras išvadas, naudojantis interviu gautais 

duomenimis. Pagrindinis tokios analizės tikslas – nustatyti, kaip bendrųjų kompetencijų plėtrą 

suvokia tiriamasis permąstydamas savo patirtį, kokie skirtumai pastebimi tarp tiriamo objekto 

teorinio apibūdinimo ir jo raiškos (Bitinas, 2008; Kardelis, 2007). Kokybinė turinio analizė apima 

keturis žingsnius (Žydžiūnaitė, 2004):  

•  tekstas skaitomas daug kartų;  

•  išskiriamos manifestinės kategorijos atsižvelgiant į raktinius žodžius;  

•  kategorijos skaidomos į subkategorijas;  

• kategorijos ir subkategorijos interpretuojamos bei pagrindžiamos iš teksto išskirtais įrodymais.  

3.4. Tyrimo instrumentas 

Tyrimo instrumentas – pusiau struktūruoto interviu klausimynas, sudarytas remiantis N. 

G. Abaravičiene (2014). Pirmieji du klausimai yra įvadiniai. Jais siekiama susipažinti su tiriamuoju, 

išsiaiškinti jo išsilavinimą bei priežastis, dėl kurių jis atsidūrė tokioje sudėtingoje situacijoje. 3, 4, 5, 

6 klausimai skirti išsiaiškinti informantų požiūrį į mokslą. 7, 8 klausimais norima išsiaiškinti 
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informantų patirtį siekiant integruotis į mokymosi procesą. 9, 10 klausimais siekiama sužinoti 

informantų nuomonę apie sudėtingoje situacijoje atsidūrusių asmenų integracijos į mokymosi procesą 

galimybes.  

 

Pusiau struktūruoto interviu klausimai: 

1. Išsakykite savo nuomonę, dėl kokių priežasčių Jūs atsidūrėte tokioje sudėtingoje 

situacijoje? Kokios priežastys lėmė nedarbą? 

2.   Papasakokite apie savo išsilavinimą? Kiek laiko Jūs mokėtės? Ką Jūs mokate? 

(kompiuterinis raštingumas, kalbos). Kokią profesiją turite? 

3.    Kokią reikšmę mokslas turi Jūsų gyvenime? Kokia profesija Jus domina ir kokią norėtumėte 

įsigyti? 

4.    Kokioje srityje Jums trūksta įgūdžių norint sėkmingai integruotis į darbo rinką? Kaip Jūs 

manote, dėl kokių priežasčių Jums trūksta Jūsų įvardintų įgūdžių?  

        5.    Kokia Jūsų nuomonė apie mokymąsi visą gyvenimą? Kaip Jūs manote, ar gebėjimai ir 

profesija palengvina galimybes integruotis į darbo rinką? 

6.    Ką Jūs manote apie savo pasiruošimą mokymosi tęstinumui? Kada Jūs bandėte pradėti 

mokytis iš naujo?  

7.    Į kokias įstaigas Jūs kreipėtės profesijos keitimo klausimais? Kas Jums suteikė pagalbos? 

Kokia tai buvo pagalba? Ar turėjote apčiuopiamos naudos iš gautos pagalbos? 

8.    Su kokiais sunkumais Jūs susiduriate integruojantis į mokymosi procesą Lietuvoje? 

(motyvacijos stoka, negarantuojamas darbas). Kokios kliūtys Jums trukdo? Kas Jus skatina 

mokytis? 

9.    Kokia Jūsų nuomonė apie ilgalaikių bedarbių integraciją į mokymo procesą? Jūsų 

pastebėjimai, kokie mokymosi procesai naudingi ir motyvuojantys, kokie ne?  

10.     Jūsų nuomone, kokios priemonės labiausiai padėtų pagerinti integraciją į mokymosi procesą?  

 

4 lentelė. Pusiau struktūruoto interviu klausimų pagrindimas 

Klausimai  Klausimas užduotas siekiant  

1; 2; 4; 5.  aprašyti tyrimo dalyvius.  

3; 4; 5.  atskleisti pirmąjį tyrimo klausimą.  

6; 7; 8; 9; 10.  atskleisti antrąjį tyrimo klausimą  
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3.5. Tyrimo etika 

 

Tyrimo metu laikytasi geranoriškumo principo ir pagarbos asmens orumui principo, t.y. prieš 

atliekant apklausą informantui buvo papasakota, kaip bus vykdomas interviu, ko iš jo tikimasi, koks 

interviu tikslas. Siekiant nepadaryti įtakos tiriamųjų atsakymams, jokios sąvokos, kurios galėtų padėti 

identifikuoti tyrimo objektą, nebuvo vartojamos. Tiriamieji buvo informuojami, kad tyrimas yra 

anonimiškas, niekur nebus skelbiami jų vardai ir pavardės. Interviu metu su informantais buvo 

bendraujama pagarbiai ir mandagiai. Visi informantai sutiko geranoriškai atsakyti į klausimus, kurie 

buvo įrašinėjami į diktafoną. 

Buvo laikomasi teisingumo principo, nes dalyviai buvo parenkami naudojant kriterinę 

atranką. Visi informantai buvo supažindinti su šios atrankos kriterijais, taip pat buvo 

argumentuojamas tokių kriterijų pasirinkimas. Kadangi buvo vykdomas kokybinis tyrimas, kiekvieno 

informanto atsakymai pateikiami vartojant tam tikrus kodus (S1, S2, ..., S10). Tokiu būdu siekiama, 

jog kiti asmenys negalėtų atpažinti tyrimo dalyvių ir būtų išsaugotas jų konfidencialumas. Tyrimui 

buvo svarbus ir neapsaugotų tiriamųjų grupių saugumo principas.  

Kiekvienam informantui buvo garantuojamas privatumas, t.y. kiekvienas galėjo atsakyti į 

klausimus tiek, kiek norėjo.  Visi tyrimo dalyviai galėjo patys pasirinkti interviu vietą ir laiką, o prie 

jų buvo derinamasi. Jokiems pašaliniams asmenims interviu metu nebuvo leidžiama dalyvauti. 

3.6.  Ilgalaikių bedarbių integracijos būdų į suaugusiųjų mokymosi procesą efektyvumas 

3.6.1. Motyvai, lemiantys ilgalaikių bedarbių integraciją į mokslą 

 

Tyrimo metu atliekant pusiau struktūruotus interviu, buvo siekiama sužinoti, dėl kokių 

priežasčių apklaustieji atsidūrė tokioje sudėtingoje situacijoje. Išanalizavus interviu duomenis, gauti 

tokie rezultatai (žr. 5 lentelę). 

 

5 lentelė. Priežastys, kurios lėmė ilgalaikį nedarbą 

Kategorija Subkategorija  Teiginiai  

Ilgalaikio nedarbo 

priežastys 

Šeimos pavyzdys „Turėjau mamą tokią, kuri gerdavo, nedirbdavo, 

užaugau su tokiu vaizdu, su tokiomis mintimis“ (S1).  

„Gyvenu kaime, mama anksti mirė, anksti turėjau 

vaiką, nebaigiau 12 klasių, 16 metų turėjau mergaitę, 
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susituokiau, dar pagimdžiau du vaikus, buvo 

sudėtinga- 2 vaikai“ (S8). 

 Socialinės išmokos „Geriau gyventi iš pašalpų, negu dirbti sunkius 

darbus“ (S2). 

„Išmokos neskatino ieškoti darbo“ (S4). 

 Sveikatos problemos „Prabuvau 9 mėnesius nedarbingume, gavau 3 grupę, 

nes su oda problemos nuo chemikalų. Stoviu darbo 

biržoje, niekas manęs nenori priimti dėl sveikatos 

problem” (S3). 

 Nenoras dirbti ,,Dirbti yra sudėtinga, reikia keltis anksti, nelieka 

laiko sau, aš esu jauna” (S5). 

,,Gyvenu normaliai, aš patenkinta savo gyvenimu” 

(S7). 

,,Dirbti yra sudėtinga, esu išlaikoma vyro” (S9). 

 Patirties neturėjimas ,,Po mokyklos ne tas rūpėjo, neįgijau patirties, o kas 

nori priimti žmogų be stažo” (S6). 

,,Neįgijau patirties pagal specialybę, o dabar niekur 

nepriima be patirties” (S10). 

 Atstumas ,,Gyvenu kaime, sunkus susisiekimas su miestu” 

(S7). 

 

 

Galime pastebėti, jog informantai į užduotą klausimą atsakė skirtingai. Blogas šeimos pavyzdys, 

kurioje yra nesirūpinama vaikais, gali neigiamai įtakoti vaikų požiūrį į mokslą (S1). Dėl šeimos situacijos 

negalėjo dirbti ir tyrimo dalyvis (S8): ,,Mano mama anksti mirė, augino tėtis mane, anksti susilaukiau 

dukros, paskui dar dviejų vaikų, visą dėmesį ir laiką skyriau vaikams…vyras gerdavo.. pastoviai bėgdavau 

iš namų su vaikais.. tik jam mirus pradėjau normaliai gyventi.” Dažniausiai tokiose šeimose tėvai turi 

priklausomybių, vartoja alkoholį, neskiria dėmesio vaikams, neauklėja jų, neįskiepija noro mokslams. 

Vaikams sunkiai sekasi moksluose, jiems sunku mokytis, nes niekas jų nepalaiko, neskatina. Kai kurie iš 

informantų (S2, S4) pareiškė, kad būtent išmokos neskatina juos dirbti. Galima teigti, kad socialinių 

išmokų sistema ir suma nemotyvuoja asmenis ieškoti darbo, todėl jie renkasi lengvesnį gyvenimo būdą. 

Atsirandančios sveikatos problemos gali trukdyti žmonėms (S3) susirasti geresnį, lengvesnį darbą: 

,,Prabuvau 9 mėnesius nedarbingume, gavau 3 grupę, turiu problemų su oda nuo chemikalų....stoviu 
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darbo biržoje, niekas manęs nenori priimti dėl sveikatos problemų.” Jauni žmonės (S5) turi savo 

požiūrį į darbą: „Dirbti yra sudėtinga, reikia keltis anksti, nelieka laiko sau, aš esu jauna…..galiu 

gyventi ir be pastovaus darbo.” Jie neturi tolimesnės vizijos ir nori mėgautis gyvenimu. Nenoras dirbti 

gali būti priskirtas tyrimo dalyviui (S7), kuris teigia: ,,Aš esu pilnai patenkinta savo gyvenimu, 

gyvenu gerai, darbų yra ūkyje.” Apie nenorą dirbti ir apie gerą gyvenimą pasakoja tyrimo dalyvis S 

(9): ,,Tėvai pinigų duodavo....susiradau draugą, šeimyninis gyvenimas prasidėjo, vyras dosnus, nieko 

netrūksta.“ Galima teigti, kad žmonės tiesiog nenori nieko keisti, nes pokyčiai visada yra sunkūs ir 

sunku prie jų prisitaikyti. Todėl dauguma bedarbių lieka tokioje padėtyje, kokioje jie yra ir dabar.  

Kai kurie iš tyrimo dalyvių apie mokymąsi ir darbo svarbą suprato vėlai, pripažino, kad neturi 

patirties, kuri reikalinga įsidarbinant (S6). Be darbo patirties dabar sunkiai sekasi ir tyrimo dalyviui 

S (10), jis pažymi: ,,Baigiau profesinę mokyklą, siuvėjos specialybę, išvažiavau su draugu į Angliją, 

ten padirbau, bet ne pagal specialybę, grįžau į Lietuvą, o čia niekas nenori priimti manęs į darbą be 

patirties.” Keletai iš tyrimo dalyvių ilgalaikio nedarbo priežastimi yra gyvenomosios vietos atstumas 

nuo miesto: ,,Aš gyvenu toli nuo miesto, autobusai važiuoja retai, daugiausia darbo yra mieste.” 

       Buvo siekiama sužinoti, kas iš informantų turi arba kodėl neturi specialybės. Buvo išskirta viena 

kategorija ir dvi subkategorijos (žr. 6 lentelę). 

6 lentelė. Informantų išsilavinimas 

Kategorija  Subkategorija  Teiginiai  

Išsilavinimas Neturi 

profesijos 

„Pasirinkau siuvėjos profesiją, man atrodo ją lengviausia būtų 

išmokti. Tačiau negalėjau suderinti vaiko priežiūros ir mokslų. 

Profesijos jokios neturiu” (S1). 

„Patinka, kas susiję su grožio procedūromis, dirbu namuose 

nelegaliai, pasikviečiu drauges, moku daryti manikiūrą ir 

pedikiūrą“ (S5). 

,,Specialybės neturiu, nes niekas manęs nemotyvavo mokytis, 

tėvai liepe pabaigti tik 12 klasių, aš ir pabaigiau, tėvai visada 

sakė, kad darbas svarbiausia, ne mokslai…. esu dirbusi tik 

keletą savaičių, dirbau karvių melžėja” (S9). 

,,Specialybės neturiu, nes neturėjau laiko, kada ją įgyti, 

pagimdžiau anksti vaikus, turėjau šeimą. Bandžiau į virėjas, į 

kulinariją ir nebaigiau” (S8). 
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 Baigę mokslus  „Turiu apdailininko profesiją, mokiausi 2 metus. Patinka 

profesija, bet tik vasaros metu. Jeigu mokėčiau kalbą, 

važiuočiau į užsienį“ (S2). 

„85 metais baigiau mokyklą, įsidarbinau pardavėja, dirbau 

ligoninėje, 20 metų išvažiavau mokytis į kirpėjas Baltarusijos 

srityje. Padirbau metus laiko“ (S3). 

„Baigiau buhalterio specialybę, sėkmingai praėjau konkursą ir 

stojau dirbti su vaikučiais invalidais auklėtojos padėjėja. 

Praėjau medicininius kursus, aš mokinausi operatoriaus darbo 

vandens valymui“ (S4). 

,,Baigiau automechaniko specialybę, patinka automobiliai, 

autoelektriku mokiausi, elementarūs elektrikos darbai, 

praktikos nuo vaikystės įgavau” (S6). 

,,Baigiau siuvėjos specialybę” (S10). 

,,Baigiau profesinę mokyklą, apdailininkė” (S7). 

 

           Buvo išskirtos dvi subkategorijos - specialybės turėjimas ir neturėjimas. Daugiau kaip pusė iš 

informantų pažymėjo, kad įgijo specialybę (S2, S3, S4, S6). Savo gyvenimo patirtimi dalinasi 

informantas (S3): „1985 metais baigiau mokyklą, įsidarbinau pardavėja, dirbau ligoninėje, 20 metų 

išvažiavau mokytis į kirpėjas Baltarusijos srityje. Padirbau metus laiko. 1992 gimė mano vaikas, ilgai 

nedirbau, dirbau dar valgykloje, dirbau padavėja. Visai norėčiau dirbti kirpėja. Turiu kirpėjos 

profesiją.“ Tokiems informantams, kurie turi jau pagrindinius savo specialybės įgūdžius, galima kelti 

kvalifikaciją bei atnaujinti žinias, nebūtinai mokytis iš naujo. Vienas iš informantų (S4) turi net tris 

profesijas: „Baigiau buhalterio specialybę....ištekėjau, pakeičiau gyvenimo vietą, pradėjau dirbti 

įmonėje, darbdavys išsiuntė į kursus...aš mokinausi operatoriaus darbo vandens valymui.. sėkmingai 

praėjau konkursą ir stojau dirbti su vaikučiais invalidais auklėtojos padėjėja, labai man patiko tenai. 

Tai praėjau medicininius kursus“. ,,Baigiau profesinę mokyklą….gan seniai…apdailininkė.” (S7) 

Tačiau, jeigu ilgą laiką nėra dirbama pagal profesiją, įgūdžiai pamirštami, reikia atnaujinti žinias. 

Todėl informantams yra sunku susirasti darbą, nes specialybės žinios yra pasenusios, netinkamos 

darbui. Ilgalaikiai bedarbiai yra jauni ir turi profesiją: ,,Baigiau siuvėjos specialybę.” (S10)  Deja, 

Lietuvos darbo rinkai to neužtenka, Užimtumo tarnyba ir darbdaviai nori darbuotojo su darbo 

patirtimi – taip nuogąstavo informantas (S10). Keli iš informantų dar nespėjo įgyti profesijos (S1), 

(S5). Kai kurie informantai neturi galimybės tęsti mokslų, nes turi mažamečius vaikus (S1): 
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„Negalėjau suderinti vaiko priežiūros ir mokslų.“ Vienas iš informantų (S5) kaltina šeimos narius, 

kurie neskatino, neragino ir nemotyvavo laiku įgyti specialybę ar padėti moksluose: „Gyvenau tokioje 

šeimoje, kur mane neversdavo stengtis mokykloje. Profesijos aš neturiu. Patinka, kas susiję su grožio 

procedūromis, dirbu namuose nelegaliai, pasikviečiu drauges, moku daryti manikiūrą ir 

pedikiūrą.“ Galima daryti išvadą, kad jau nuo vaikystės vaikams reikia diegti meilę mokslui, tada 

užaugę jie galės sėkmingai mokytis ir tęsti mokslus. Informantai akcentavo, kad specialybės neturi 

todėl, kad šeimoje nebuvo įskiepytos vertybės mokslams, tėvai yra ūkininkai ir vaikui skyrė mažai 

dėmesio, nepadėjo su mokslais: ,,Specialybės neturiu, nes niekas manęs neskatino mokytis, tėvai liepė 

pabaigti tik 12 klasių, aš ir pabaigiau, tėvai visada sakė, kad darbas svarbiausia, ne mokslai…. esu 

dirbusi tik keletą savaičių, dirbusi karvių melžėja.“ (S9) Teigtina, kad meilę mokslui turi parodyti 

šeima, kurioje augo vaikas, nes kitaip galima sulaukti neigiamų rezultatų: nenoras mokytis, vystytis, 

tobulėti ir dirbti. Blogą šeimos pavyzdį turėjo informantas (S8): ,,Specialybės neturiu, nes neturėjau 

laiko, mama anksti mirė, tėvas manęs neaugino, niekas neskatino mane mokintis, paskui šeima ir 

vaikai.“ (S8) 

Informantams buvo užduotas klausimas, kokią reikšmę turi mokslas jų gyvenime. Buvo 

išskirta viena kategorija ir dvi subkategorijos (žr. 7 lentelę). 

 

7 lentelė. Mokslo reikšmė informantų gyvenime 

Kategorija  Subkategorija  Teiginiai  

Mokslo svarba Nevertingas ,,Nėra pats svarbiausias dalykas. Tik su diplomu galima 

rasti lengviau darbą. Jeigu man reikia pinigų, einu dirbti 

pas ūkininkus, gaunu į valandą 3 eurus, padirbu dieną ir 

turiu pinigų savaitei” (S1). 

,,Aš nepritaikiau nei vieno dalyko, ką išmokau mokykloje. 

Man neturi reikšmės mokslas. Džiaugiuosi, kad baigiau 12 

klasių” (S5). 

,,Aš stoviu Užimtumo tarnyboje, mane kviečia į 

mokymus, ar 50 metų aš pradėsiu mokintis“ (S7). 

,,Aš pati gerai gaminu, turiu darbų, šiuo metu mokslas 

nereikšmingas. Kaime mokslų nereikia, pas ūkininkus 

galima kiaušinius padėlioti” (S8). 

,,Nei tėvai, nei mokytojai mane neskatino mokintis ir man 

sunku mokytis” (S9). 

,,Nelabai esu moksliukė, protinga, visą gyvenimą ne kokia 

buvau moksleivė, aš nesu gabi“ (S10). 
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 Vertingas ,,Mokslas reikalingas, bet mokslų užtenka. Jeigu 

darbdavys apmokėtų mokslus, jie būtų reikalingi ir 

naudingi” (S2). 

,,Norėčiau pasitobulinti seną profesiją, bet amžius jau 

toks. Turiu savo nuomonę - be mokslų niekur dabar” (S3). 

,,Jis man reikalingas, su savo mokslu aš galėjau padaryti 

daug ką, aš galvoju, kad mokslas pakeičia mąstymą, 

pakeičia gyvenimą” (S4). 

,,Mokslas man buvo naudingas. Norėčiau įsigyti naują  

profesiją ir dirbti” (S6).  

 

Apibendrinus atsakymus galima teigti, kad daugiausia tyrime dalyvavo informantų, kuriems mokslas 

yra reikšmingas gyvenime (S2, S3, S4, S6). Ypatingai svarbus mokslas pasirodė informantui (S5), 

kuris per savo gyvenimą įgijo net tris profesijas: ,,Man rūpi mokslas. Aš galėčiau keisti specialybę. 

Namie galėčiau dirbti su gėlėmis. Jis man reikalingas, šis mokslas, su savo mokslu aš galėjau padaryti 

daug ką, aš galvoju, kad mokslas pakeičia mąstymą, pakeičia gyvenimą.” Taigi, mokslas reikalingas 

ne tik surasti geriau apmokamą darbą, bet jis gali pakeisti žmogaus pasaulėžiūrą, suformuoti tinkamas 

vertybes, teisingą požiūrį į gyvenimą.Tačiau yra tyrimo dalyvių (S1), kuriems mokslas nėra pats 

svarbiausias dalykas: ,,…jeigu man reikia pinigų, einu dirbti pas ūkininkus, gaunu į valandą 3 eurus, 

padirbu dieną ir turiu pinigų savaitei…”. Tiesiog tokie informantai nesupranta mokslo reikšmės ar 

neturi motyvacijos mokytis. Ne visi žmonės yra gabūs mokslams, jiems yra sunku mokytis 

mokykloje, todėl tęsti mokslus po mokyklos yra dar sunkiau (S5). Galima teigti, kad mokslas 

ilgalaikiams bedarbiams yra labiau nereikšmingas negu reikšmingas dėl tokių priežasčių:  

- Amžiaus: „Esu pakankamai sena mokslams, man 50 metų.“ (S7) 

      - Nenoro keisti gyvenimą: ,,Kaime mokslų nereikia, pas ūkininkus galima kiaušinius padėlioti, 

kas mane nuveš į miestą, mokslai visi mieste.“ (S8)  

       - Motyvacijos iš aplinkinių stoka: „Šeima mane smarkiai neskatino, mokykloje mane 

nurašydavo.“ (S9) 

        - Sunkiai sekasi mokslai: „Nelabai esu moksliukė, protinga, visą gyvenimą ne kokia buvau 

moksleivė, aš nesu gabi.“ (S10) 

Galima išskirti tokius veiksnius, dėl kurių informantai taip ir neįgijo reikiamos specialybės: 

vyresnis amžius, nenoras keisti gyvenimo, motyvacijos stoka, sunkumai su mokslais. 
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      Buvo siekiama sužinoti, kokioje srityje informantams trūksta įgūdžių norint sėkmingai integruotis 

į darbo rinką. Buvo išskirta viena kategorija ir trys subkategorijos (žr. 8 lentelę). 

 

8 lentelė. Reikalingų įgūdžių trūkumas norint sėkmingai integruotis į darbo rinką 

Kategorija  Subkategorija  Teiginiai  

Įgūdžių trūkumas Techninių dalykų 

trūkumas 

„Jeigu reikia plaukų dažų sumaišyti, nemokėčiau kaip 

teisingai…Blakstienas priklijuoti nėra sunku, ar 

teisingai aš suklijuočiau jeigu nesimokyčiau“ (S1). 

„Vidaus apdailos darbams daugiau praktikos, kokios 

medžiagos naudojamos. Reikia pasimokyti, žinoti, 

kokias medžiagas naudoti“ (S2). 

 Praktikos trūkumas „Trūksta man praktikos, pasikeitė reikalavimai, 

dirbau maisto pramonėje, bet dabar neleidžia 

sveikata, atsinaujina ta liga ir esu alergiška tam. 

Seniai dirbau, bet labiau norėčiau atnaujinti kirpėjos 

amatą, nes technikos pasikeitusios. Viskas remiasi į 

finansus“ (S3). 

„Dabar viskas pasikeitė, reikia atnaujinti žinias ir 

patikrinimo aktus reikėjo rašyti ir skolų išieškojimai, 

dabar nesugebėčiau to padaryti, nes praėjo daug 

metų, 2 metus nedirbau, pamiršau ir paprasčiausiai 

nelabai ir domėjausi“ (S4). 

„Daugiau įgyti praktikos suvirintojų, trūksta įgūdžių, 

nes niekada nesu to daręs, reikia domėtis“ (S6). 

 Bendravimo 

įgūdžių trūkumas 

„Mokėjimo bendrauti su žmonėmis, mokėti kalbėti, 

parduoti, man nepavyksta surasti bendrą kalbą su 

žmonėmis, kaip reikėtų su žmonėmis susitarti. Būna 

situacijos parduotuvėje, norėčiau išvengti konfliktų, 

aš esu konfliktiškas žmogus“ (S5). 

„Man kitų nuomonė nesvarbi, darbuose aš 

sukonfliktuoju. Neturėjau mamos, kas mane 

mokintų” (S8). 

„Nežinau, kaip dirbti tarp žmonių, darbo kolektyve“ 

(S9). 
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 Bendrųjų gebėjimų 

trūkumas 

,,Sunku klausytis ir išlaikyti dėmesį” (S10). 

 

              Apibendrinant galima teigti, kad informantams trūksta techninių įgūdžių norint integruotis į 

darbo rinką (S1, S2): „Noriu daryti nagus, trūksta techninių dalykų, nemokėčiau lakuoti...nupiešti aš 

galėčiau nagus...jeigu reikia dažų sumaišyti, nemokėčiau, kaip teisingai blakstienas suklijuoti nėra 

sunku, ar teisingai aš suklijuočiau“ (S1). Kiekvienai specialybei reikalingos atitinkamos žinios, be 

kurių žmogus negalėtų atlikti tinkamai savo darbo: kokias medžiagas parinkti, kaip teisingai 

sumaišyti dažus. Šias žinias reikia kiekvienais metais atnaujinti, kelti kvalifikaciją, nes darbo atlikimo 

būdai keičiasi, technologijos tobulėja. Taip pat dauguma informantų pažymėjo, kad jiems trūksta 

praktikos ir dėl to jiems yra sunku įsidarbinti (S3, S4, S6). Pavyzdžiui, kirpėjai trūksta praktikos 

kerpant ir dažant plaukus klientams. Administratorei trūksta praktikos pildant dokumentus, galėjo 

pasikeisti raštvedybos taisyklės. Geri bendravimo įgūdžiai reikalingi kiekviename darbe: „Mokėjimo 

bendrauti su žmonėmis, mokėti kalbėti, parduoti, man ne visą laiką pavyksta surasti bendrą kalbą su 

žmonėmis, kaip reikėtų su žmonėmis susitarti. Būna situacijose parduotuvėje, norėčiau išvengti 

konfliktų, aš esu konfliktiškas žmogus. Gyvenau šeimoje, kurioje vaikai nebuvo pirmoje vietoje, ir 

nemačiau iš šeimos, kaip galima gražiai bendrauti, aš nebuvau išklausyta, aš visada norėjau 

pasišnekėti su mama, bet niekas manęs neišklausydavo, ir mokykla buvo negera, mokytojai 

nepalaikė, nebuvo gera mokykla. Šeima yra kalčiausia dėl to, kad trūksta man tokių įgūdžių“ (S5). 

Mokėjimas išvengti konfliktų, mandagus bendravimas su žmonėmis gali padėti lengviau įsidarbinti. 

Iš rezultatų galima spręsti, kad informantams trūksta bendrųjų gebėjimų siekiant integruotis į darbo 

rinką. Norą išmokti bendrauti su kolektyvu ir žmonėmis pareiškė informantai S9, S8: „Man kitų 

nuomonė nesvarbi, darbuose aš dažnai konfliktuoju.....neturėjau mamos, kas mane mokintų“ (S8). 

„Nežinau kaip dirbti tarp žmonių, darbo kolektyve“ (S9). Kitam informantui (S10) atrodo svarbu 

išmokti kantrybės, klausyti ir išlaikyti dėmesį. Galima teigti, kad ilgalaikiams bedarbiams svarbu ne 

tik įgyti profesinių žinių, bet ir patobulinti savo bendruosius gebėjimus: bendravimo įgūdžius, 

supratimo, klausymosi, mokėjimo sutarti su bendradarbiais, mokėti spręsti konfliktus. Šių žinių 

informantams trūksta, nes jie neturi gero išsilavinimo, nesimoko, neturi aplinkoje gerų pavyzdžių, 

kaip galima teisingai bendrauti su žmonėmis ir kolektyvu.  

Buvo siekiama sužinoti,  kokia informantų nuomonė apie mokymąsi visą gyvenimą. Buvo 

išskirta viena kategorija ir dvi subkategorijos (žr. 9 lentelę). 
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9 lentelė. Požiūris į mokymąsi visą gyvenimą 

Kategorija  Subkategorija  Teiginiai  

Požiūris į 

mokymąsi 

visą gyvenimą 

Nepalankus „...negalėčiau mokytis visą gyvenimą, man svarbiau sukurti 

šeimą...man mokslas nesuteikia laimės.... Aš patirties turiu 

visokiuose darbuose ir galiu visur dirbti ir nebūtinai man 

reikalingas mokslas” (S1). 

,,Kas už tą mokslą mokės…dirbi uždirbi gana…nereikia 

mokytis…jeigu gerai uždirbi šiame darbe, tai specialybės 

nereikia keisti” (S2). 

,,…jeigu tu bukas ir mokslai nepadės…o jeigu protingas 

žmogus, jis gali pats sukurti verslą…talentingi žmonės ir be 

mokslų gali dirbti. Verslininkui nebūtinas išsilavinimas. 

Išsilavinimas būtinas medikams, mokytojams, neturės žinių 

negalės dirbti” (S3). 

,,…aš nepasiryžčiau, o kas liečia tobulėjimą, vis tiek yra 

gerai, tobulėji, išmokstama iš aplinkinių…. Svarbu mokėti 

kažką, kad tu galėtum įsidarbinti…. Visai nebūtina kažko 

mokėti, kad gauti darbą… Įdarbina per pažįstamus” (S5). 

,,Mokytis visą gyvenimą nenorėčiau, reikia pagyventi. Čia 

tikrai ne man. Negali skirti laiko mokslams daugiau negu 

šeimai. 2 vaikai, reikia juos aprūpinti” (S6). 

,,Kam tie mokslai, jeigu ir taip gyvenu gerai” (S7). 

,,Galima gyventi gerai ir be mokslų” (S8). 

,,Ne visiems reikia mokintis, kiekvienas pasirenka savo 

gyvenimo kelią, aš realizuoju save namuose kaip šeimininkė” 

(S9). 

,,Visą gyvenimą mokytis gali tik profesoriai” (S10). 

 Palankus ,,Jei leis sveikata, tai kai amžius bus tinkamas aš mokysiuosi, 

įstosiu į trečiojo amžiaus universitetą, taip neužsisėdi 

namie…mokytis visą gyvenimą yra prasminga, reikalinga ir 

naudinga” (S4). 
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         Apibendrinant galima teigti, kad dauguma informantų (S1, S2, S3, S5, S6, S7) nepritaria 

mokslui visą gyvenimą ir įvardija, dėl kokių priežasčių. Dauguma informantų nesupranta mokslo 

reikšmės ir jie priprato gyventi taip, kaip ir gyveno, jiems atrodo tai gerai ir priimtina: ,,Kam tie 

mokslai, jeigu ir taip gyvenu gerai” (S7), ,,galima gyventi gerai ir be mokslų” (S8), ,,ne visiems reikia 

mokintis, kiekvienas pasirenka savo gyvenimo kelią, aš realizuoju save namuose kaip šeimininkė” 

(S9). Vienas iš informantų mano, kad mokytis gali tik labai gabūs žmonės ir ypač universitetuose: 

,,visą gyvenimą mokytis gali tik profesoriai” (S10). Dažniausiai pasikartojanti nuomonė, kad mokslas 

atima daug laiko ir labai sunku yra suderinti šeimą, darbą, mokslus (S6). Mokslas yra mokamas ir 

jam reikia turėti papildomų pinigų. Kai asmuo daug neuždirba, jis negali sau leisti dalį šeimos pajamų  

skirti mokslams (S2). Ne visi informantai tiki, kad po mokslų baigimo galima susirasti gerai 

apmokamą darbą (S5). Kai kuriems žmonėms mokslas nėra gyvenimo prioritetas. Jie nori daugiau 

dėmesio skirti šeimai arba laisvalaikiui (S1). Kai kurie žmonės gali tapti sėkmingais verslininkais 

nebaigę mokslų, nes jie yra gabūs ir talentingi kažkokioje srityje (S3). Tik vienas iš informantų (S4) 

teigiamai atsiliepė apie mokymąsi visą gyvenimą: ,,Jei leis sveikata ir kai amžius bus tinkamas, aš 

mokysiuosi. Įstosiu į trečiojo amžiaus universitetą, neužsisėdi namie. Mokytis visą gyvenimą yra 

prasminga, reikalinga ir naudinga.”  

            Informantų buvo klausiama, ar jie yra pasiruošę mokymosi tęstinumui, ar norėtų mokytis iš 

naujo. Buvo išskirta viena kategorija ir dvi subkategorijos (žr. 10 lentelę). 

 

10 lentelė. Požiūris į pasiruošimą mokymosi tęstinumui 

Kategorija  Subkategorija  Teiginiai  

Pasiruošimas 

mokymosi 

tęstinumui 

Nėra 

motyvacijos 

tęsti mokslus 

„…dabar esu nepasiruošusi....o paskui, kai paaugs vaikas, eis 

į darželį, tada eisiu mokytis...gal aš turėsiu dar vieną vaiką... 

gyvenimas meta iššūkius“ (S1). 

„…gaunu pašalpą, nenorėčiau mokintis dabar kol kas... Aš 

mokiausi iš naujo, kai keičiau darbą, reikėjo praeiti mokslus“ 

(S4). 

„Kol kas aš nematau poreikio... gaunu pašalpą... turiu 2 

vaikus. Moka vyras elementus...pas mane tiek rūpesčių 

gyvenime, kad ne iki mokslų“ (S5). 

,,, …mokytis nesiruošiu ir taip gerai gyvenu” (S7). 

,,…po pirmos mergaitės bandžiau mokintis, bet paskui buvo 

2 vaikai ir nutraukiau tuos mokslus“ (S8). 
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„Prieš porą metu buvo, norėjau eiti į virėjas, galvojau nebus 

sunku, pradėjau, bet neprisiryžau, bet nesigavo. Nenoriu iš 

naujo pradėti mokytis” (S9). 

„Kas iš tų mokslų, jeigu po jų neįdarbina“ (S10). 

 Teigiamas „Aš manau esu gabi, galėčiau ir mokytis pagal savo 

specialybę, viskas remiasi į pinigėlius. Turėjau vyrą, jis 

galėtų padėti. 2 metai kaip našlė, todėl negaliu sau daug ką 

leisti.  Galėčiau dalyvauti ES projektuose. Dėl amžiaus 

sunku pradėti ar tęsti mokymus“ (S3). 

„Darbdavio suorganizuoti mokymai tiktų. Kai už tai gali ir 

gauti atlyginimą. Darbe nuveža, parveža, suorganizuoja 

maitinimą, nereikia dirbti“ (S2). 

„Jeigu trumpalaikiai kursai, metus laiko trunkantys kursai, 

jei darbdavys išsiųsti. Metai laiko galėčiau skirti mokslams“ 

(S6). 

 

     Apibendrinant galima teigti, kad pusė informantų yra pasiruošę tęsti mokslus (S3, S2, S6), o pusei 

tai nėra aktualus mokslas dabar (S1, S4, S5). Jeigu darbdavys darbe sudarytų sąlygas dirbti ir mokytis 

arba už kvalifikacijų tobulinimą mokėtų pinigus, tai informantai norėtų kelti kvalifikaciją arba tęsti 

mokslus, įgyti naujų žinių (S2, S6). Vienas iš informantų norėtų dalyvauti įvairiuose ES projektuose 

ir moksluose, jeigu mokslas būtų nemokamas: „Aš manau esu gabi, galėčiau ir mokytis pagal savo 

specialybę, viskas remiasi į pinigėlius. Turėjau vyrą, jis galėtų padėti. 2 metai kaip našlė, todėl negaliu 

sau daug ką leisti.  Dėl amžiaus sunku pradėti ar tęsti mokymus“ (S3). Pašalpos gavimas palengvina 

gyvenimą informantams ir dėl to jie nesusimąsto apie mokslo tęstinumą (S4, S5): „...dabar gaunu 

pašalpą, nenorėčiau mokintis dabar kol kas”, ,,…aš mokiausi iš naujo kai keičiau darbą, reikėjo praeiti 

mokslus”, ,,Mažamečių vaikų auginimas gali būti kliūtis mokslo tęstinumui dabar. Tačiau, kai vaikai 

užaugs, galima bus toliau tęsti mokslus” (S1). Dažniausiai informantų atsakymuose buvo sutinkamas 

negatyvus požiūris į tęstinumą mokytis dėl motyvacijos stokos ir nenoro keisti ir apsunkinti savo 

gyvenimą mokslais: ,,Prieš porą metų buvo, norėjau eiti į virėjas, galvojau nebus sunku, pradėjau, bet 

neprisiryžau, nesigavo.....nenoriu iš naujo pradėti mokytis“ (S9), ,,mokytis nesiruošiu ir taip gerai 

gyvenu” (S7), ,,Po pirmos mergaitės bandžiau mokintis, bet paskui buvo 2 vaikai ir nutraukiau tuos mokslus“ 

(S8). Vienas iš informantų išsakė svarbią pastabą: „Kas iš tų mokslų, jeigu po jų neįdarbina“ (S10). Dauguma 
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ilgalaikių bedarbių gali prarasti norą mokytis ar tęsti mokslus, nes žino, kad paskui negalės surasti 

darbo. Todėl valstybė turi bent laikinai žmonėms garantuoti darbo vietą po mokslų baigimo. 

Siekiama sužinoti, kas padėjo informantams profesijos keitimo klausimais, ar turėjo jie 

apčiuopiamos naudos iš gautos pagalbos. Buvo išskirta viena kategorija ir dvi subkategorijos (žr. 11 

lentelę). 

11 lentelė. Pagalbos suteikimas profesijos keitimo klausimais 

Kategorija Subkategorija Teiginiai 

Pagalbos 

suteikimas 

profesijos keitimo 

klausimais 

 

Socialinė 

darbuotoja  

„Turiu socialinę darbuotoją, ji man davė pasiūlymus. 

Man siūlo vieną, o aš galvoju kitą... Socialinė 

darbuotoja yra mano ramstis. Mūsų nuomonės skiriasi 

su socialine darbuotoja“ (S1). 

 Užimtumo 

tarnyba (Darbo 

birža) 

„Siūlo pagalbinius darbus  Darbo biržoje“ (S2). 

„Į Darbo biržą kreipiausi, ten būna konsultantė. 

Baigiau kursus, išmokau naudotis internetine 

svetaine... Darbo biržos pasiūlyti kursai kompiuterinio 

raštingumo man padėjo naudotis kompiuteriu“ (S3). 

„Man siūlė Darbo biržoje rudeninius darbus“ (S4). 

„Aš įstojau į Darbo biržą, nunešiau tą dokumentą ten, 

atsidarė kirpyklą, įsidarbinau valytoja, tai į parduotuvę 

eini padirbi, pas ūkininkus“ (S5). 

„Moterys Darbo biržoje mane labai skatino mokytis, 

labai buvo malonu“ (S9). 

,,Buvo labai gera konsultantė, man padėjo” (S10). 

 Seniūnas „Apčiuopiamos naudos gaunu iš seniūno“ (S7). 

 Pažįstami ,,Surandu darbą per pažįstamus” (S8). 

 

         Apibendrinant galima teigti, kad dažniausiai informantai (S2, S3, S4, S5, S6) kreipiasi 

profesijos keitimo klausimais į Užimtumo tarnybą (Darbo biržą). „Į darbo biržą kreipiausi, ten būna 

konsultantė...baigiau kursus išmokti naudotis internetine svetaine...užrašau puslapius, kur ieškoti 

darbą...šias žinias panaudojau darbo paieškai“ (S3). Galima teigti, kad Užimtumo tarnybos (Darbo 

biržos) pasiūlyti kompiuterinio raštingumo kursai padėjo išmokti naudotis kompiuteriu. Darbo birža 
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ir jos darbuotojomis patenkinti informantai (S9), (S10): „Moterys darbo biržoje mane labai skatino 

mokytis, labai buvo malonu“ (S9), ,,Buvo labai gera konsultantė, man padėjo” (S10). Vienas iš 

informantų (S1)  pateikė kiek kitokią nuomonę: „...ėjau į darbo biržą, pasiūlo tą patį per tą patį... 

Turiu socialinę darbuotoją, ji man davė pasiūlymus...socialinė darbuotoja yra mano ramstis.“ Galima 

teigti, kad žmonėms, atsidūrusiems sudėtingoje situacijoje, padeda socialiniai darbuotojai integruotis 

į mokymosi procesą. Informantai, kurie gyvena kaimuose, kreipiasi pagalbos į seniūnus, kurie irgi 

gali padėti žmonėms ,,su darbu arba mokslu, nukreipti juos tinkama linkme”, „apčiuopiamos naudos 

gaunu iš seniūno“. (S7) Draugai, pažįstami ir giminaičiai kartais padeda susirasti darbą 

informantams- ,,surandu darbą per pažįstamus” (S8).  Galima teigti, kad dauguma subjektų dalyvauja 

ilgalaikių bedarbių integravimosi procese į darbo rinką ar mokslus. 

        Buvo siekiama sužinoti, su kokiais sunkumais informantai susiduria integruojantis į mokymosi 

procesą Lietuvoje. Buvo išskirta viena kategorija ir penkios subkategorijos (žr. 12 lentelę). 

 

12 lentelė. Sunkumai, su kuriais susiduriama integruojantis į mokymosi procesą 

Kategorija Subkategorija  Teiginiai  

Sunkumai, su kuriais 

susiduriama 

integruojantis į 

mokymosi procesą 

 

Šeima „Negalėjau suderinti laiką, blogas grafikas, 

nespėjau daryti namų darbus, nes turiu 

vaiką“ (S1). 

 Nėra darbo 

perspektyvų 

„Aš pakeisčiau tą profesiją, kur garantija, kad 

paims mane į darbą, nes nori darbdaviai ir 

praktikos, ir stažo, ir jaunų žmonių“ (S3). 

,,Sunku gauti darbą, kai neturi darbo stažo po 

mokslų” (S10). 

 Finansai „12 klasių pabaigti yra sunkiau dabar, nėra 

vakarinių mokymų, kad mokytis kolegijoje 

reikia turėti pinigų.“ (S2) 

,,Mokslams reikia pinigų” (S10). 

 Nelankstus mokslo 

grafikas 

„Profesinėje mokykloje reikia būti kiekvieną 

dieną“ (S5). 

 Amžius „Mano didžiausias sunkumas yra mano 

amžius. Yra trečiojo amžiaus universitetas, 
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bet negaliu ten dalyvauti, nes mano amžius 

nei ten, nei ten“ (S4). 

 Gyvenamoji vieta toli 

nuo centro 

„Aš gyvenu kaime, man reikia 

važiuoti...problema transportas – važinėja 

retai” (S7). 

„Gyvenu toli nuo miesto, gaučiau darbą ir 

kas iš to“ (S8). 

 Nėra motyvuojančio 

asmens 

„Nei tėvai, nei vyras manęs nemotyvuoja eiti 

mokintis“ (S9). 

 

Apibendrinant galima teigti, kad apdorojus duomenis buvo išskirtos tokios subkategorijos kaip 

nelankstus mokslo grafikas: „12 klasių pabaigti sunkiau dabar, nėra vakarinių mokymų“(S5), mokslas 

mokamas: „Kad mokytis kolegijoje reikia turėti pinigų“ (S2), nėra darbo perspektyvų po mokslo 

baigimo: „Ar padės tas mokslas paskui tau išgyventi” (S3), ,,Sunku gauti darbą, kai neturi darbo stažo 

po mokslų” (S10), šeima, gyvenimo rutina: ,,Auginu mažus vaikus, visą dėmesį reikia skirti 

jiems“(S1), vyresnis amžius: ,,Apsunkinta integracija žmonių vidutinio amžiaus, mano didžiausias 

sunkumas yra mano amžius. Yra trečiojo amžiaus universitetas, bet negaliu ten dalyvauti, nes mano 

amžius nei ten, nei ten“ (S4). Apibendrinant galima teigti, kad yra skirtingų priežasčių, kurios trukdo 

žmonėms integruotis į mokymosi procesą. Kiekvienas iš sunkumų gali būti pašalintas. Pavyzdžiui, 

galima būtų parūpinti darbo vietą asmeniui, kuris baigs kursus, mokslus, arba galima įdarbinti asmenį 

bent metams, kad jis įgautų darbo patirties. Darbo vietos garantija po mokslo baigimo galėtų 

motyvuoti asmenis siekti mokslo. Taip pat galima padėti surasti žmogui tokį mokslą, kuris būtų 

naudingas jam, būtų nemokamas ir pagal jo gebėjimus. Čia galėtų padėti profesionalūs Užimtumo 

tarnybos konsultantai, kurie nuosekliai bendrautų su bedarbiu ir išsiaiškintų jo norus, lūkesčius ir 

poreikius. Jį motyvuotų, skatintų. Apdorojant tyrimo rezultatus išryškėjo problema, dėl kurios 

ilgalaikiams bedarbiams sunku būtų mokytis: ,,Transportas važinėja gan retai – kaip galima pasiekti 

būtų mokymosi įstaigas” (S7), „Gyvenu toli nuo miesto, gaučiau darbą ir kas iš to“ (S8). Šita 

problema yra gan aktuali ypač tiems žmonėms, kurie gyvena vienkiemiuose ir kaimuose. Ši problema 

gali būti išspręsta, jeigu informantas galėtų mokytis artimiausioje įstaigoje, pavyzdžiui mokykloje. 

Kitas sprendimo būdas – organizuoti transportą žmonėms, kurie pasiruošę tęsti mokslus. Ilgalaikiams 

bedarbiams labai svarbu šalia savęs turėti motyvuojantį asmenį, taip jie norėtų tęsti mokslus, nes be 

skatinimo dauguma bedarbių nesiryžta pakeisti gyvenimo ir lieka savo rutinoje. 
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Siekiama sužinoti informantų nuomonę apie Lietuvoje sudėtingoje situacijoje gyvenančių 

asmenų integraciją į mokymosi procesą. Buvo išskirta viena kategorija ir šešios subkategorijos (žr. 

13 lentelę).  

13 lentelė. Valstybės pagalba, siekiant integruotis į mokymosi procesą 

Kategorija Subkategorija  Teiginiai  

Valstybės 

pagalba 

Nuotoliniai mokslai „Galimybė baigti vidurinę mokyklą, ne tik dieninę, bet 

ir nuotoliniu būdu ir kitus mokymus” (S2). 

 Nėra amžiaus 

apribojimų 

,,Galimybė stoti į mokymosi įstaigą bet kuriame 

amžiuje” (S4). 

 Užimtumo tarnybos 

pagalba 

„Konsultacijos, pasiūlymai, pokalbiai su klientais“ 

(S5). 

 Mokymosi įstaigos ,,Lietuvoje pakankamai kursų, studijų. Tik reikia noro, 

galėti, reikia domėtis, ieškoti…kolegijos, profesinio 

rengimo centrai.” (S3) 

 Darbdavių 

suinteresuotumas 

„Darbuose siūlo kelti kvalifikaciją“ (S1). 

 Nemokamas mokslas „Darbo birža siūlo nemokamus kursus“ (S6). 

 

     Sudėtingoje situacijoje atsidūrusių asmenų integracija į mokymosi procesą Lietuvoje yra 

pakankama. Jeigu asmuo neturi galimybės lankyti dienos metu mokslų, jis gali bendrauti su 

dėstytojais nuotoliniu būdu (S2). Bet kuriame amžiuje asmuo gali tęsti mokymus. Jeigu asmuo turi 

mažų vaikų, jis gali palaukti kol vaikai užaugs ir pradėti mokytis (S4). Daugiausia šiems asmenims 

padeda Užimtumo tarnyba: „…konsultacijos, pasiūlymai, pokalbiai su klientais” (S5). Galima rasti 

daug mokymosi įstaigų pagal įvairius sudėtingumo lygius- nuo profesinių mokyklų iki universitetų 

(S3).  Kai kurie darbdaviai savo darbuotojus siunčia į kvalifikacijos kėlimo kursus (S1). Užimtumo 

tarnyba (Darbo birža) siūlo nemokamus mokslus, profesinėje mokykloje irgi mokslas nemokamas 

(S6). Galima teigti, kad sudėtingoje situacijoje atsidūrę asmenys turi visas galimybes ir sąlygas 

mokytis arba tęsti mokslus.  

Informantams buvo užduotas klausimas, kokios priemonės labiausiai padėtų pagerinti 

integraciją į mokymosi procesą. Buvo išskirta viena kategorija ir keturios subkategorijos (žr. 14 

lentelę). 
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14 lentelė. Priemonės, kurios padeda pagerinti integraciją į mokymosi procesą 

Kategorija Subkategorija  Teiginiai  

Priemonės, kurios 

padeda pagerinti 

integraciją į 

mokymosi procesą 

 

Mokytojų 

pastangos 

,,Mokytojas turi būti suinteresuotas mokyti. Svarbiau – 

mokytojo kompetetingumas negu mokinio 

suinteresuotumas. Jeigu mokytojas geriau pateikia tą 

programą, tada geriau ir įsisavina” (S2). 

 Garantuotas 

darbas 

,,Tas faktas, kad pasibaigus mokslus tu gali gauti darbą. 

Jei kiekvienas iš mūsų žinotų, kad pasibaigus mokslus 

darbo vieta bus pasiūlyta iš karto, būtų geriausiai” (S1). 

,,Kai darbdavys siunčia tave mokytis svarbu, kad ten 

bus geras kolektyvas, gera alga. Šeštadieniais vyksta 

mokymas. Ir aš dėčiau visas pastangas. Jeigu valstybė 

suteiktų darbo vietą. Kad būtų suteiktos garantijos” 

(S3). 

,,Jeigu aš žinočiau, kad gaunu darbą baigusi mokslą 

būčiau labai aktyvi mokinė” (S4). 

,,Turi užtikrinti darbo vietą, nes baigiau mokslus, bet 

neturiu darbo stažo” (S10). 

 Mokytis per 

praktiką 

,,Turi būti daugiau praktinių dalykų, Kad vaikai eitų į 

muziejus, daugiau praktikos, tik profesinio mokymo 

procese yra daug praktikos, mokyklose praktikos yra 

labai mažai, nes viskas yra pamirštama po mokyklos” 

(S5). 

„Žmogui reikia daugiau praktikos. Knygų skaityti tikrai 

nereikia“ (S9). 

 Motyvuojantis 

asmuo 

,,Žmogus turi mokytis iš patirties, aiškinti mokslo 

naudą, išmokto dalyko naudą, turi būti žmogus, kuris 

tave motyvuotų, kad būtų naudingas kažkam” (S6). 

,,Ateini į įstaigą, tas darbuotojas paaiškintų kaip bus. Ką 

reikia daryti, ką veiksiu po mokslų, neužkabina, galima 

per televiziją, online, žiniasklaidoje” (S7).  



 

50 

 

 Mokykla šalia 

namų 

,,Mokslus galima organizuoti kaime arba mokykloje, 

kur eina vaikai, tose patalpose” (S8). 

 Geras atlyginimas ,,Jeigu žmogui būtų pažadėtas geras atlyginimas” (S9). 

 

         Apibendrinant galima teigti, kad sudėtingoje situacijoje atsidūrusiems asmenims integruotis į 

mokymosi procesą pagelbėtų tokios priemonės, kaip: 

- darbo vietos suteikimas arba algos pakėlimas. ,,Jeigu darbdavys pakels algą, tada mokyčiausi” 

(S1), ,,Turi užtikrinti darbo vietą, nes baigiau mokslus, bet neturiu darbo stažo” (S10), ,,Jeigu žmogui 

būtų pažadėtas geras atlyginimas” (S9). Kiekvienas žmogus, kuris įgyja specialybę, tikisi surasti 

darbą po mokslų. Jeigu jam tai nepavyksta, jis gali prarasti viltį ir vėl grįžti prie savo gyvenimo 

rutinos. Šita problema turi būti išspręsta valstybės pagalba, nes vienas informantas teigė, kad 

,,valstybei nereikalingi bedarbiai ir ji turi pasirūpinti darbo vietomis”; 

- mokytojų pastangos. ,,Geri, kompetetingi mokymai suteiktų visas galimybes”(S2), jų 

paskatinimas galėtų labiau motyvuoti asmenis mokslams. Mokslas turi būti įdomus, turiningas, 

lengvai suprantamas, daugiau dėmesio skiriama praktinėms dalykams negu teorinėms žinioms: 

,,Vaizdinė medžiaga, praktika – kai praktiškai padirbi, geriausiai įsisavini” (S5). Galima kiekvienam 

žmogui pasamdyti atsakingą žmogų, kuris motyvuotų jį: ,,Tai gali būti konsultantas darbo biržoje 

arba asmuo, kuris apmokintų naują darbuotoją darbo vietoje” (S6). Galima teigti, kad mokytojai 

neturi žeminti tų studentų, kuriems nesiseka moksluose, nes bedarbiai gali prarasti norą tęsti mokslus. 

Mokytojai šioje situacijoje turi būti itin kompetetingi, mokėti išklausyti ir palaikyti savo mokinius.  

Jeigu valstybė suteiktų šiems asmenims asmeninį konsultantą, kuris juos priežiūrėtų, patartų, 

nuolat motyvuotų, padėtų suderinti mokslą ir darbą, kiekvienas iš informantų būtų suinteresuotas tęsti 

mokslus: ,,Ateini į įstaigą, tas darbuotojas paaiškintų kaip bus” (S7); 

- mokslas šalia namų. Kadangi dauguma informantų gyvena kaimuose, jiems gali būti 

organizuojamas transportas ar surastos galimybės mokytis netoli savo namų: ,,Mokslus galima 

organizuoti kaime arba mokykloje, kur eina vaikai, tose patalpose” (S8), ,,Man būtų gerai kuo arčiau 

tuo paprasčiau, kad atvažiuotų į kaimą ir pamokytų mane“ (S8). Tai būtų vienas iš būdų pagerinti 

integraciją į mokymosi procesą. Tai pat galima būtų pasamdyti kokį studentą arba savanorį, kuris 

galėtų padėti mokytis informantams, kurių gyvenomoji vieta yra nutolusi nuo miesto.  
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DISKUSIJA 
 

 Atlikus kokybinį tyrimą, ilgalaikių bedarbių apklausą ir išsiaiškinus jų patirtį 

integruojantis į suaugusiųjų mokymosi procesą, galima palyginti gautus rezultatus su mokslininkų 

tyrimais. Teorijoje pagal Krutulienę ir kitus (2019) nustatyta ir  tyrime patvirtinta, kad būtent išmokos 

neskatina dirbti ilgalaikius bedarbius. Galima teigti, kad socialinių išmokų sistema ir suma 

nemotyvuoja asmenis ieškoti darbo, todėl jie renkasi paprastesnį ir lengvesnį gyvenimo būdą.  

Tyrimo rezultatus patvirtina ir teorinės nuostatos, kad ilgo nedarbo priežastys sietinos 

su profesinių įgūdžių ir patirties stoka. Asmenų turėtas ar įgytas išsilavinimas dažnai neatitinka 

šiuolaikinės rinkos poreikių, ryški patirties stoka (Pocius, Okunevičiūtė, Neverauskienė, 2015). Kai 

kurie iš tyrimo dalyvių suprato apie mokymąsi ir darbo reikšmę pavėluotai, kad neturi patirties, kuri 

reikalinga įsidarbinant. Kaip tyrime, taip ir teorijoje M. Teresevičienė (2007) patvirtina, kad 

nedalyvavimo mokymosi procese priežastys ne visada kyla dėl pačių besimokančiųjų, t. y. vyrauja 

išoriniai trukdžiai. Vyresnio amžiaus respondentai (daugiau kaip 51 metų) dažniau palyginti su 

jaunesniais teigia, kad mokytis per vėlu, nemaloni mokymosi patirtis, taip pat yra išorinis trukdis. 

Taip pat vyresnio amžiaus asmenų įsidarbinimą apsunkina sveikatos sutrikimai ir žema 

motyvacija dirbti (Pocius, Okunevičiūtė, Neverauskienė, 2015). Tačiau atliktame tyrime nustatyta, 

kad motyvacijos dirbti neturi ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet ir jauni, nes nėra jų aplinkoje 

asmens, kuris galėtų motyvuoti juos mokytis. Nei tėvai, nei sutuoktiniai, nei draugai neskatina įgyti 

profesijos ar tęsti mokslus. Sederevičiūtė-Pačiauskienė ir kiti (2014) savo darbe akcentuoja, kad 

pagrindinis veiksnys, į kurį turi būti atkreipiamas dėmesys, yra bedarbių motyvacija. Tyrime buvo 

paminėta, kad siekiant pagerinti ilgalaikių bedarbių integraciją reikalingas motyvuojantis asmuo. 

Taip patvirtina ir Traškelys (2018), kuris konstatavo, kad būtent pedagogai turi gebėti įtraukti 

suaugusįjį į ugdymosi procesą, nepriklausomai nuo jo socialinės padėties visuomenėje ar gebėjimų. 

Kvieskienė (2014) patvirtino, kad suaugusiųjų švietimo organizatoriai turėtų imtis veiksmų, kuriais 

suinteresuotų kaimiškose vietovėse gyvenančius ar mokymosi sunkumų turinčius asmenis: 

pritaikydami mokymąsi individualiems poreikiams, pasiūlydami susisiekimo paslaugą.  

Kaip tyrime, taip ir teorijoje Kvieskiėnės (2016) nustatyta, kad individuali asmens 

situacija, neleidžianti įsitraukti į suaugusiųjų mokymosi veiklas, yra susijusi su asmeninėmis 

aplinkybėmis, kurios siejasi su amžiumi, šeima, turimais įsipareigojimais (darbu, vaikų priežiūra) ir 

pan.  Ž. Sederevičiūtė-Pačiauskienė ir kiti (2014) savo tyrime nustatė, kad dažniausios suaugusiųjų 

nesimokymo priežastys yra susijusios su išoriniais trukdžiais: lėšų trūkumu, darbo ir šeimos derinimo 

sunkumais, trūksta informacijos apie organizuojamus kursus, mokymosi institucijas ir programas. 
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Analizuojant atlikto tyrimo duomenis yra patvirtinta, kad integracijos problemos taip pat yra  

susijusios su finansų neturėjimu bei šeimos situacija, bet kalbant apie informaciją dėl galimų kursų, 

mokymų, nustatyta, kad visi tyrimo dalyviai pabrėžė, jog jie gauna pakankamai informacijos apie 

mokslus.  

 Ž. Sederevičiūtė-Pačiauskienė ir kiti (2014) savo tyrime suaugusiųjų klausė, ar šiuo 

metu jie lanko kokius nors kursus, studijuoja aukštojoje mokykloje. Nustatyta, kad šiuo metu pusė 

apkaustųjų nesimoko, o pusė mokosi arba lanko kokius nors kursus.  Tyrimo duomenys parodė, kad 

dauguma iš informantų nesimoko ir nesiruošia mokytis. 

         Atliekant tyrimą buvo siekiama sužinoti, kokioje srityje informantams trūksta įgūdžių 

sėkmingai integracijai į darbo rinką. Paaiškėjo, kad informantams trūksta techninių įgūdžių norint 

integruotis į darbo rinką. Pavyzdžiui, kirpėjai trūksta praktikos kerpant ir dažant plaukus. Šias žinias 

reikia periodiškai atnaujinti, kelti kvalifikaciją, nes darbo atlikimo būdai keičiasi, technologijos 

tobulėja. Tai patvirtina ir kiti atlikti tyrimai. ,,Svarbu atkreipti dėmesį, kad moterys daug dažniau nei 

vyrai savo kompetencijas tobulina mezgimo, nėrimo, siuvimo, floristikos srityse. Vyrai daugiau 

kompetencijų įgyja konstrukcinių medžiagų ir gaminių srityse. Pateikti duomenys leidžia daryti 

išvadą, kad dažniausiai ugdomos tradicinių technologijų kompetencijos” (Sederevičiūtė-

Pačiauskienė, 2014). 

Dauguma tyrimo dalyvių gyvena toli nuo miesto, dėlto didžiausia problema – susisiekimas su 

mokymosi įstaiga. Informantai siūlo organizuoti transportą arba organizuoti mokslus netoli 

gyvenamosios vietos. Šiuos pastebėjimus patvirtina Kvieskienė (2016) teigdama, kad daugelis 

rinkoje siūlomų mokymų nėra lankstūs, todėl norintiems tobulinti kompetencijas ar įgyti naujų žinių 

reikia lankytis mokymo įstaigose, laikyti egzaminus. Tai ypač apsunkina regionuose gyvenančiųjų 

mokymosi galimybes (Kvieskienė, 2016). 

Dauguma informantų po mokslų baigimo norėtų gauti darbą. Todėl valstybės lygmeniu 

organizuojamos pameistrystės programos. Muntianas (2013) savo darbe rašo, kad ilgalaikiams 

bedarbiams gali pasitarnauti mentorystė, kai darbdavys apmoka bedarbio mokymosi išlaidas ir 

priima jį dirbti į savo įmonę.  

Dauguma informantų norėtų, kad mokymosi procesas būtų suprantamesnis ir įdomesnis. Tai 

yra minima ir V. Vėterio, Čiužo (2014) atsakymų analizėje, kad didžiausias sunkumas daugeliui 

besimokančiųjų yra suderinti darbą su mokslu arba dėstomi dalykai yra neįdomūs.  G. Tolutienė 

(2014, p. 234) pažymi, „kad siekiant iš tiesų padėti suaugusiajam mokytis, svarbu įsiminti tai, kad 

kiekvienas besimokantysis turi savo mėgstamas mokymosi formas, metodus, būdus”. 
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IŠVADOS 
 

1. Suaugusiųjų mokymasis yra skirstomas į dvi pagrindines grupes- formalųjį ir neformalųjį 

mokymąsi. Formalusis suaugusiųjų̨ švietimas įvardijamas kaip valstybės reglamentuojamas 

mokymasis, baigusieji gauna valstybės pripažįstamą pažymėjimą. Neformalusis mokymasis 

apima bet kokias institucines mokymosi programas, kursus ar seminarus. Mokymosi procesas 

turėtų būti organizuojamas bendradarbiaujant įvairioms institucijoms ir įtraukiant 

informacines, komunikacines technologijas į mokymosi procesą- tik tokiu būdu mokymasis 

gali būti efektyvus. 

2. Socialinė integracija yra procesas, kuris suteikia asmenims, gyvenantiems socialinėje 

atskirtyje, galimybes dalyvauti ekonominiame, socialiniame ir kultūriniame gyvenime. 

Siekiant padėti asmeniui integruotis į mokymąsi procesą gali būti pasirinkti tokie būdai, kaip 

motyvacijos skatinimas, aktyvinimo ir projekto metodai. Taip pat Užimtumo tarnyba ir 

suaugusiųjų mokymo centrai prisideda prie šių asmenų integracijos į švietimo procesą 

konsultuojat bei teikiant reikalingą informaciją apie mokymąsi visą gyvenimą. Rengiami 

tarptautiniai ir šalies projektai, kuriuose gali dalyvauti ir įgyti reikiamų žinių asmenys, 

gyvenantys socialinėje atskirtyje.  

3. Atlikus pusiau struktūruotą interviu, buvo nustatytos asmenų, atsidūrusių sudėtingoje 

situacijoje, ilgalaikio nedarbo priežastys. Išskirti tokie veiksniai: neigiamas šeimos pavyzdys, 

išmokų ar pašalpų gavimas, galimos sveikatos problemos, nenoras dirbti, patirties 

neturėjimas, gyvenamosios vietos atstumas nuo mokymo įstaigos. Šių priežasčių 

išsiaiškinimas padėjo suprasti, kodėl informantai patiria socialinius rizikos veiksnius ir kaip 

galima jiems padėti šioje situacijoje. Pavyzdžiui, siekiant paspartinti asmenis ieškoti darbo, 

gali būti sumažintas pašalpų mokėjimas. Siekiant motyvuoti informantus, galima parodyti 

teigiamą panašioje situacijoje atsidūrusio asmens pavyzdį, kuris pradėjo mokytis, susirado 

darbą ir pakeitė gyvenimo situaciją geresne linkme. Kadangi svarbi priežastis yra 

susisiekimas, šiuo klausimu bedarbiams turi padėti savivaldybė organizuojant transportą arba 

mokymosi procesą netoli jų gyvenamosios vietos. Tyrimo rezultatai parodė, kad susirasti 

darbą tokiems asmenims sunku, nes jie neturi išsilavinimo arba seniai neturėjo praktikos pagal 

savo specialybę. Kai kurie iš asmenų turi šeimas ir mažus vaikus – tai gali būti kliūtys tiek 

ieškant darbo, tiek tęsiant mokslus. Nors mokslas yra reikšmingas daugeliui informantui, 

tačiau požiūris į mokymąsi visą gyvenimą yra neigiamas. Galima teigti, kad daugelis asmenų, 

atsidūrusių tokioje sudėtingoje situacijoje, neturi motyvacijos mokytis arba turi neigiamą 
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požiūrį į ilgalaikį mokslą, nesupranta mokslo ir žinių naudos. Siekiant padėti tokiems 

žmonėms, su jais turi dirbti atitinkami specialistai (psichologai, socialiniai darbuotojai), kurie 

galėtų juos palaikyti sudėtingoje situacijoje ir paskatinti pradėti ar tęsti mokslus. Taip pat 

bedarbiams turi būti garantuota darbo vieta arba geras atlyginimas tam, kad jie turėtų 

motyvaciją mokytis. Norėdami sėkmingai integruotis į darbo rinką informantai turi stiprinti 

tokius įgūdžius, kaip techniniai dalykai (teorinės žinios), praktinių žinių įgijimas, ir 

bendruosius gebėjimus: bendravimo įgūdžių tobulinimas, kantrybės, atsakingumo, ryžto, 

mokėti būti kolektyve ir nekonfliktuoti. Asmeninių savybių tobulinimas gali padėti 

bedarbiams įsidarbinant.  Prieštaringų atsakymų buvo sulaukta apie pasiruošimą mokymosi 

tęstinumui. Užimtumo tarnyba yra pagrindinė institucija, kuri suteikia pagalbą asmenims, 

atsidūrusiems sudėtingoje gyvenimo situacijoje, profesijos keitimo klausimais. Dauguma 

žmonių kreipiasi į Užimtumo tarnybą, norėdami įgyti specialybę,                                                         

susirasti darbą. Tačiau kai kurie informantai prašo savo seniūno ar pažįstamų pagalbos.  Nors 

valstybės pagalba (mokslo įstaigų įvairovė, nuotolinis ir nemokamas mokslas) mokslo 

klausimais yra pakankama, tačiau apdoroti tyrimo duomenys parodė, kad šeima, finansų 

neturėjimas, darbo perspektyvų nebuvimas, nelankstus mokymo grafikas gali būti kliūtimis. 

Nėra motyvuojančio asmens, mokymosi įstaiga yra toli nuo gyvenamosios vietos – tai 

sunkumai, su kuriais susiduria informantai integruodamiesi į mokymosi procesą. Siekiant 

veiksmingai padėti asmenims, atsidūrusiems sudėtingoje situacijoje integruotis į mokymosi 

procesą, svarbu po mokslo baigimo garantuoti jiems darbą, gerą atlyginimą, paskirti jiems 

motyvuojantį asmenį ir įdomiai dėstančius mokytojus bei daugiau dėmesio skirti praktikai nei 

teorijai, t.y. sudominti tokius mokinius/studentus per stebėjimus, praktiką, vaizdinę medžiagą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

LITERATŪRA 
 

1. Ališauskienė M., Baltrušaitytė G., Bučaitė-Vilkė J., Indriliūnaitė R., Leonavičius V., 
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