Mokymasis visą gyvenimą.
Įpročiai, patrauklumas, barjerai,
naudos suvokimas
Gyventojų apklausos rezultatai

Vilma Jėckaitė, politikos analitikė
2020-10-27

Apie tyrimą ir apklausos dalyvius
Vyrai

Lytis

48%

Moterys

Tikslinė grupė: 15-75 metų Lietuvos gyventojai.

Iki 30 m.

Amžius

35%

50 m. ir vyresni
Išsimokslinimas
Užimtumas

43%

Aukštasis

31%

Ne aukštasis
Vadovai

69%
6%

Specialistai
Paslaugų sektoriaus darbuotojai,…

Apklausti 2052 respondentai.

21%
8%

Kvalifikuoti darbininkai
Nekvalifikuoti darbininkai

Apklausa buvo vykdoma 2019 m. gruodžio 11 d. 2020 m. sausio 28 d.

22%

30-49 m.

Buvo vykdoma atsitiktinė bei kvotinė atranka.
Gyventojai apklausti internetu ir tiesioginio interviu
metodu.

52%

Vykdantys savarankišką veiklą
Esantys vaiko priežiūros atostogose
Bedarbiai

11%
6%
8%
4%
8%

Moksleiviai, studentai

11%

Esantys pensijoje
Turintieji negalią
Gyvenamoji
vietovė

13%

4%

5 didieji miestai

Kiti miestai

Miesteliai, kaimo tipo gyvenvietės

43%
15%
42%
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Į kokius klausimus atsakysime?

Tyrimo tikslas: atskleisti gyventojų požiūrį į mokymąsi, visapusiškai apibūdinti jų mokymosi patirtį ir
įvertinti atvirumą mokymuisi.
1. Kaip suprantama sąvoka „mokymasis visą gyvenimą“?
2. Kokia yra gyventojų mokymosi patirtis?
3. Kokie mokymosi poreikiai ir atvirumas mokymuisi?
4. Kaip vertinami baziniai įgūdžiai?
5. Koks yra gyventojų informuotumas apie mokymosi svarbą ir galimybes?
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Kaip suprantama sąvoka „mokymasis
visą gyvenimą“?

„Mokymasis visą gyvenimą“ – tai nuolatinis tobulėjimas tiek asmeninėje, tiek
profesinėje srityse
MVG siejimas su asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu

Sąvokos „mokymasis visą gyvenimą“ apibūdinimas
Nuolatinis tobulėjimas, nestovėjimas vietoje

32%

Mokymasis, naujų žinių įgijimas

19%

Žinios iš gyvenimo, mokymasis iš patirties, iš klaidų

18%

Savišvieta, domėjimasis, smalsumas, žinių siekimas

17%

Profesinis tobulėjimas, kvalifikacijos kėlimas,
persikvalifikavimas

9%

60%

Įvairių kursų, paskaitų, TAU lankymas, išsilavinimo
siekimas

7%

Prisitaikymas prie kintančios aplinkos, naujų
technologijų įsisavinimas

7%

Mokymasis bet kuriame amžiuje, mokytis niekada
nevėlu

7%

Būtinybė, reikia mokytis

20%

3%

4%

Kita
Laiko švaistymas, neverta, nereikia mokytis

18%

6%

1%

Dėl asmeninių tikslų, pomėgių, hobių, laisvalaikio, savišvietos tikslais
Dėl profesinių tikslų, darbo, karjeros, profesinio tobulėjimo
Vienodai – tiek dėl asmeninių, tiek dėl profesinių tikslų
Nežino, neatsakė

Neatsakė
Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.

5%
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Kokia yra gyventojų mokymosi
patirtis?

Mokymosi per paskutinius trejus metus patirties turi kiek daugiau negu pusė
visų apklaustųjų, tačiau tarp vyresnių gyventojų besimokančiųjų dalis ženkliai
mažesnė
Mokymosi per paskutinius trejus metus patirtis

Mokymosi patirtis pagal amžių, gyvenamąją vietovę bei užimtumą

58%

Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.

66% 47%

Skaičiuojama nuo grupių.

Nedirbantys

43%

Dirbantys

72% 64%

Kaimo tipo
vietovės

13%

70-74 m.

60-69 m.

50-59 m.

40-49 m.

64% 47% 29%

Kiti miestai

Nesimokė

88% 70%

30-39 m.

Mokosi šiuo metu arba mokėsi per paskutinius 3 metus

15-19 m.

86%

Penki didieji
miestai

58%

20-29 m.

42%
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Savarankiškas mokymasis ir mokymasis darbe yra labiausiai paplitę mokymosi
formos
Mokymosi patirtis pagal mokymosi formą

Mokėsi darbo vietoje*

33%

Mokėsi savarankiškai

36%

Lankė kursus, seminarus, paskaitas

27%

Mokėsi mokymų paslaugas teikiančiose įmonėse, centruose
(kalbų, vairavimo mokyklose ir pan.)

17%

Mokėsi individualiose pamokose

15%

Profesinio mokymo įstaigoje tobulino kvalifikaciją

13%

Profesinio mokymo įstaigoje siekė įgyti profesinę kvalifikaciją
Aukštojoje mokykloje lankė atvirų paskaitų kursus ar programas,
nesuteikiančius aukštojo išsilavinimo
Aukštojoje mokykloje siekė įgyti aukštąjį išsilavinimą

Mokėsi kitur

45%

10%
9%
6%
10%
*Dalis tarp visų dirbančiųjų.

Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.
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Penktadalis visų apklaustųjų mokosi nepertraukiamai, t. y. turi įprotį mokytis, o
daugumos mokymosi procesas yra nenuoseklus
Mokymosi proceso tęstinumas

Neturi mokymosi patirties, 7%

Mokosi
reguliariai, 22%

Mokėsi pavienius
kartus, 38%

Mokėsi fragmentiškai, 33%

Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.

Šie segmentai išskirti remiantis apklaustųjų deklaruojamais
laikotarpiais, nepriklausomai nuo mokymosi formos:
Reguliariai besimokančiųjų segmentui priskirti asmenys,
kurie nurodė turintys nepertraukiamos mokymosi patirties bent viena iš analizuojamų formų mokosi šiuo metu (arba
ne seniau, negu prieš vienerius metus) ir mokėsi per
paskutinius trejus metus, taip pat - mokėsi ir seniau.
Fragmentiškai besimokantiesiems priskirti asmenys, kurie
mokėsi bent du laikotarpius (mokosi šiuo metu ir (arba)
mokėsi per paskutinius trejus metus ir (arba) seniau negu
prieš trejus metus).
Atsitiktinai besimokantieji (mokėsi tik tam tikru laikotarpiu)
– asmenys, kurie mokosi šiuo metu arba mokėsi per
paskutinius trejus metus, arba mokėsi tik seniau negu prieš
paskutinius trejus metus.
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Labiau praktiškai pritaikomomis apklaustieji laiko neformaliojo švietimo būdu
įgytas žinias negu formaliojo
Mokymosi metu įgytų žinių taikymas praktikoje

Mokymosi patirties vertinimas

Mokymo paslaugas teikiančiose įmonėse, centruose
įgytos žinios ir gebėjimai; n=1342

85%

Mokantis darbo vietoje įgytos žinios ir gebėjimai;
n=1159

78%

Mokantis savarankiškai įgytos žinios ir gebėjimai;
n=1022

78%

Individualiose pamokose, užsiėmimuose įgytos žinios ir
gebėjimai; n=661

77%

4%

19%

Kituose mokymo kursuose, seminaruose įgytos žinios ir
gebėjimai; n=916

70%

Aukštojoje mokykloje, siekiant aukštojo išsilavinimo,
įgytos žinios ir gebėjimai; n=780

64%

PMĮ arba DRMC, siekiant profesinės kvalifikacijos,
įgytos žinios ir gebėjimai; n=897

63%

Aukštojoje mokykloje, lankant mokymus, atvirų
paskaitų kursus ar programas, nesuteikiančius aukštojo
išsilavinimo, įgytos žinios ir gebėjimai; n=555
PMĮ ar DRMC, lankant mokymus, atvirų paskaitų
kursus, nesuteikiančius profesinės kvalifikacijos, įgytos
žinios ir gebėjimai; n=687

39%

63%

38%

Labai teigiama
Nei teigiama, nei neigiama

Teigiama
Neigiama, labai neigiama

58%

71%
Skaičiuojama nuo turinčiųjų mokymosi patirties.

Skaičiuojama nuo įvertinusių mokymosi patirtį respondentų.
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Dažniausiai įvardijamos mokymosi kliūtys - situacinės
Kliūtys, trukdančios pradėti mokytis

Mokymosi metu kylantys sunkumai

Per vėlu mokytis (dėl amžiaus)

38%

Sunku sumokėti už mokymo paslaugas, didelės
išlaidos, per brangu
Sunku mokymąsi suderinti su rūpinimusi šeima,
artimaisiais, asmeniniais poreikiais

19%

Darbo grafikas nesuderinamas su mokymosi laiku

19%

23%

Prasta sveikata, neįgalumas

14%

Arti, netoliese ar patogioje vietoje nėra tinkamų
mokymų

13%

Sunku prisiversti mokytis, trūksta valios

11%

Nežino, ko galėtų mokytis
Abejoja, ar mokymasis duos naudos, ar verta mokytis
Neturi artimųjų, šeimos narių palaikymo

9%
6%

5%

Nežino, kur ieškoti informacijos apie mokymus

3%

Nėra tinkamų mokymosi formų

3%

Kita

3%

Sunku sumokėti už mokymo paslaugas, didelės
išlaidos, brangu
Sunku mokymąsi suderinti su rūpinimusi šeima,
artimaisiais, asmeniniais poreikiais
Darbo grafikas sunkiai suderinamas su mokymosi
laiku

30%

26%
22%

Buvo sunku prisiversti mokytis, trūko valios

16%
15%

Mokymosi vieta buvo per toli, nepatogioje vietoje

14%

Abejojo, ar mokymasis duos naudos, ar verta mokytis
Buvo nepatogi mokymosi forma

10%

Prasta mokymų kokybė

10%

Mokymo turinys neatitiko to, kas buvo žadama

9%

Nepakankama dėstytojų, mokytojų, trenerių
kompetencija

8%

Neturėjo artimųjų, šeimos narių palaikymo
Mokytis trukdė prasta sveikata, neįgalumas
Niekas nestabdo, nėra kliūčių mokytis
Neatsakė

Kita

4%

5%
3%
1%

Sunkumų nekilo

17%

6%
Neatsakė

Skaičiuojama nuo nesimokančiųjų, atsakiusių į klausimą.

7%

Skaičiuojama nuo turinčiųjų mokymosi per paskutinius trejus metus patirties.
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Nesimokantieji tikisi konkrečių pokyčių profesinėje srityje, kai besimokantieji dažniau mini
asmeninę, socialinę mokymosi grąžą
Mokymosi nauda (teigiami pokyčiai)

Aplinkybės, skatinančios mokytis
Noras gauti didesnį atlyginimą, didesnes pajamas

48%

Noras susirasti ar pakeisti darbą

44%

Noras tobulėti

36%

Poreikis, noras tobulinti esamas profesines
kompetencijas

26%

Noras užsiimti nauja veikla ar kurti verslą

25%

Noras tobulinti asmenines savybes, gebėjimus

25%

Noras užsitikrinti saugumą dėl darbo vietos ateityje

24%

Noras pagerinti socialinį gyvenimą

23%

Poreikis įgyti naujų žinių ar gebėjimų, kad būtų galima
dirbti kitokio pobūdžio darbą

22%

Poreikis, noras įgyti profesinę kvalifikaciją

20%

Poreikis, noras įgyti išsilavinimą, mokslo laipsnį

18%

Noras prasmingai, turiningai leisti laiką

Darbdavio reikalavimas mokytis

Valstybės, savivaldos iniciatyvos, skatinančios
mokytis

51%

Prasmingai, turiningai praleido laiką

47%

40%

Noras gauti geresnes pareigas darbe

Šeimos narių, artimųjų, kolegų palaikymas, skatinimas

Patobulino asmenines savybes, gebėjimus

16%
13%

Patobulino, įgijo profesinių kompetencijų

45%

Pagerino socialinį gyvenimą

45%

Patenkino norą tobulėti

43%

Gauna didesnį atlyginimą, pajamas

25%

Jaučiasi saugesni dėl darbo vietos

25%

Įgijo naujų žinių ar gebėjimų, kad galėtų dirbti kitokio
pobūdžio darbą (persikvalifikavo)

25%

Sukuria didesnę vertę darbe

24%

Susirado, pakeitė darbą

21%
18%

Pakilo karjeros laiptais, eina geresnes pareigas
Savo pavyzdžiu paskatino mokytis kitus

17%

12%
8%

Skaičiuojama nuo nesimokančiųjų, atsakiusių į klausimą.

Užsiima nauja veikla, sukūrė savo verslą

10%

Skaičiuojama nuo turinčiųjų mokymosi per paskutinius trejus metus patirties.

Diagramose rausva spalva pažymėtos profesinės aplinkybės, mėlyna – asmeninės.
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Kas penktas besimokantysis mokymosi kaštus dengia tik asmeninėmis lėšomis
ir dažniau tai yra nekvalifikuoti darbininkai bei dirbantys labai mažose įmonėse
Besimokančiųjų struktūra pagal finansavimo šaltinius

Finansavimo šaltiniai pagal mokymosi formą
71%
Mokėsi mokymo paslaugas teikiančiose
įmonėse, centruose (kalbų, vairavimo
mokyklose ir pan.); n=1342

Tik ESF lėšos, 1%

23%
13%
6%
6%

Tik valstybės, savivaldybių, UŽT lėšos, 9%

Tik darbdavio lėšos, 11%

21%
Mokėsi darbe, darbovietėje lankė vidinius ar
išorinius mokymus, paskaitas, užsiėmimus;
n=1159

Keli
finansavimo
šaltiniai, 56%

Aukštojoje mokykloje lankė mokymus, atvirų
paskaitų kursus ar programas,
nesuteikiančius aukštojo išsilavinimo ar
mokslo laipsnio; n=555

Tik asmeninės lėšos, 22%

PMĮ ar DRMC tobulino kvalifikaciją, lankė
paskaitas, mokymus, atvirų paskaitų kursus,
nesuteikiančius profesinės kvalifikacijos;
n=687
Asmeninės lėšos
Valstybės, savivaldybių lėšos
UŽT lėšos

Skaičiuojama nuo besimokiusiųjų.

70%
12%
10%
4%
43%

23%
33%
11%
2%
37%
36%
26%
12%
16%
Darbdavio lėšos
ESF lėšos

Skaičiuojama nuo besimokiusiųjų.
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Kokie yra mokymosi poreikiai ir
atvirumas mokymuisi?

Poreikį mokytis dekraruoja kas antras apklaustasis
Pritarimas teiginiui “Man reikia mokytis” pagal socio-demografines charakteristikas
(pritariančiųjų teiginiui dalis)

Pritarimas teiginiui “Man reikia mokytis”, dalis

9%
51%

51%

Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.

Nesimokė

68% 28%

Mokėsi per
paskutinius 3…

Nedirbantys

53% 49%

Dirbantys

Kaimo tipo
vietovės

Kiti miestai

63% 53% 39%

Penki didieji
miestai

70-74 m.

60-69 m.

50-59 m.

40-49 m.

30-39 m.

Pritaria
Nei pritaria, nei nepritaria
Nepritaria
Neatsakė

75% 70% 59% 52% 42% 33% 30%

20-29 m.

19%

15-19 m.

20%
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Mažiau negu pusė yra atviri mokymuisi, jei tam būtų visos sąlygos ir galimybės.
Patrauklesnės - neformaliojo švietimo alternatyvos
Gyventojų sudėtis pagal atvirumą mokymuisi

Gyventojų atvirumas mokymuisi pagal mokymosi formas
Mokytųsikitose
kitose mokymo
mokymo paslaugas
Mokytųsi
paslaugas
teikiančiose
įmonėse
teikiančiose įmonėse

61%

29%

Mokytųsitrumpojo
trumposios
studijose
Mokytųsi
ciklo pakopos
studijose (2
metų į
(2
metų
į
praktinę
veiklą
orientuotos
studijos
praktinę veiklą orientuotos studijos kolegijose)
kolegijose)

47%

40%

AMsiektų
siektų įgyti
įgyti aukštąjį
aukštąjį išsilavinimą
AM
išsilavinimą

45%

44%

25%

45%
AM lankytų
mokymus,
atvirų paskaitų
kursus
AM lankytų
mokymus,
atvirų paskaitų
ar programas,
nesuteikiančius
aukštojo
kursus ar programas, nesuteikiančius
išsilavinimo, mokslinio laipsnio
aukštojo
išsilavinimo, mokslinio laipsnio

46%

PMĮ arba
rinkos rinkos
mokymo
centre centre
siektų
PMĮ darbo
arba darbo
mokymo
įgyti profesinę kvalifikaciją
siektų įgyti profesinę kvalifikaciją

43%

30%

PMĮ ar darbo rinkos mokymo centre lankytų
PMĮ
ar darboatvirų
rinkospaskaitų
mokymo
centre
paskaitas,
mokymus,
kursus,
tobulintų
kvalifikaciją
nesuteikiančius profesinės
kvalifikacijos

38%

44%

50%
Sunkiai pasiekiami, nelinkę mokytis

m

Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.

44%

Mokytųsi

Nesimokytų

Atviri mokymuisi

Nesusegmentuoti

mm
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Kaip vertinami baziniai įgūdžiai?

Analizuoti įgūdžiai:
✓ Mokėjimas mokytis: gebėjimas veiksmingai ir efektyviai organizuoti savo mokymąsi ir išmokimą
✓ Namuose, buityje reikalingos žinios ir gebėjimai, pvz.: maisto gaminimas, sodininkystė, interjero dizainas, vaikų
auklėjimas, namų ūkio finansai ir pan.

✓ Pilietiniai gebėjimai: aktyvus dalyvavimas bendruomenės, visuomenės gyvenime, demokratijos vertybių puoselėjimas,
rūpinimasis aplinkosauga ir pan.

✓ Profesinei veiklai, darbui reikalingos žinios, įgūdžiai, gebėjimai
✓ Skaitmeninis raštingumas: gebėjimas patikimai ir kritiškai naudotis informacinėmis, komunikacijų technologijomis ieškant
informacijos, bendraujant ir sprendžiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse

✓ Socialiniai gebėjimai: bendravimo įgūdžiai, empatija, paslaugumas, elgesys su kitais ir pan.

✓ Sveikos gyvensenos įgūdžiai
✓ Užsienio kalbų mokėjimas

✓ Verslumas: gebėjimas realizuoti idėjas, pasinaudoti galimybėmis visose gyvenimo srityse, iniciatyvumas
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Geriausiai vertinami namuose, buityje reikalingi įgūdžiai, prasčiausiai –
verslumas ir užsienio kalbų mokėjimas
Užsienio kalbos
90
80

Verslumas

Namų, buities

70

72%

60
50

Pilietiniai
gebėjimai

36%40
45%

30

35%

70%

Socialiniai
gebėjimai

20

47%

67%

Mokėjimas
mokytis

49%

Profesiniai
gebėjimai

63%
Sveika
gyvensena
Visi apklaustieji

Skaitmeninis
raštingumas

Vidurkis - 54 proc.

Diagramoje vaizduojama, kokia dalis apklaustųjų (proc.) turimus įgūdžius vertina labai gerai arba gerai.
Klausimas: Kaip vertinate savo turimus įgūdžius, gebėjimus ir kompetencijas? Vertinimui naudota 5 balų skalė (1 - labai blogai, 5 – labai gerai).
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Užsienio kalbos, skaitmeniniai įgūdžiai ir verslumas yra įgūdžiai, kuriuos
tobulinti yra didžiausias poreikis
Poreikis tobulinti ar įgyti bazinius įgūdžius, gebėjimus

Užsienio kalbų mokėjimas

64%

Skaitmeninis raštingumas

43%

Verslumas

39%

Sveikos gyvensenos įgūdžiai ir gebėjimai

34%

Profesinei veiklai, darbui reikalingi, įgūdžiai,
gebėjimai

Mokėjimas mokytis
Namuose, buityje reikalingos žinios ir
gebėjimai
Socialiniai gebėjimai
Pilietiniai gebėjimai

30%
27%
26%
25%
19%

34%

Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.
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Klausimas: Kurių iš šių kompetencijų, įgūdžių, gebėjimų jaučiate poreikį tobulinti ar įgyti?

Labiausiai tobulintini skaitmeniniai gebėjimai, o mokėjimo mokytis svarba
neįvertinta
70%

Vertinami prastai,
didelis poreikis tobulinti

Vertinami gerai,
didelis poreikis tobulinti

Užsienio kalbų
mokėjimas

60%

Poreikis tobulinti, įgyti, proc.

50%

40%

Skaitmeninis
raštingumas

Verslumas
Sveikos gyvensenos įgūdžiai

30%

Profesiniai
gebėjimai

Mokėjimas mokytis

Namų, buities

Socialiniai gebėjimai
20%

Pilietiniai gebėjimai
10%
20%

Vertinami gerai,
mažas poreikis tobulinti

Vertinami prastai,
mažas poreikis tobulinti
30%

40%

50%

60%

70%

80%

Gerai vertinantieji turimus gebėjimus ir įgūdžius, proc.

Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.
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5

Koks yra gyventojų informuotumas
apie mokymosi svarbą ir galimybes?

Informacijos apie MVG skvarba nepakankama, dažniau apie mokymosi naudą
sužinoma iš artimos aplinkos
Informacijos apie MVG svarbą pastebėjimas

Pritarimas teiginiui
„Dažnai girdžiu teigiamus aplinkinių atsiliepimus apie
mokymosi visą gyvenimą naudą“

9%
42%
49%
18%

35%

24%

23%

Nematė, negirdėjo

Matė, girdėjo

Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.

Nežino, neprisimena

Pritaria

Nei pritaria, nei nepritaria

Nepritaria

Neatsakė
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Domėjimasis mokymosi galimybėmis menkas, dominuoja ne specializuoti
informacijosapie mokymąsi šaltiniai
Informacijos apie mokymosi galimybes paieška

Informacijos apie mokymosi galimybes šaltiniai

Internetas, interneto paieškos sistemos

90%

Socialiniai tinklai

46%

Artimųjų, bičiulių, kolegų rekomendacijos

36%

Mokymo paslaugų teikėjai
Darbdaviai

11%

Užimtumo tarnyba

11%

53%
39%

13%

Karjeros specialistas, konsultantas

5%
Skaičiuojama nuo ieškojusiųjų informacijos.

8%

Bendravimo su karjeros konsultantu patirtis per paskutinius vienerius metus

11%
Neieškojo

Ieškojo

84%

Neatsakė
Bendravo

Skaičiuojama nuo visų apklaustųjų.

5%

Nebendravo

Neatsakė
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Praktiniai su mokymusi susiję klausimai yra aktualesni nei mokymo paslaugų kokybė,
kitų besimokančiųjų patirtis. Nesimokantiesiems trūksta informacijos ir apie mokymosi
naudą
Aktualiausia su mokymusi susijusi informacija pagal mokymosi per paskutinius 3 metus patirtį
60%

Kur galėtų mokytis dominančių dalykų

27%
57%

Kiek kainuotų dominantys mokymai

35%
50%

Kokios mokymosi finansavimo galimybės

27%
50%

Kiek laiko trunka dominantys mokymai

27%
43%

Kokia mokymo paslaugų pasiūla, ko galėtų mokytis

23%
40%

Kokia mokymosi nauda, kas pasikeistų baigus mokymus
Kokia dominančių mokymų kokybė
Kokie kitų atsiliepimai apie mokymus
Kas yra mokymo paslaugų teikėjai dominančioje srityje

Skaičiuojama nuo tikslinių grupių.

30%
38%
18%
34%
16%
20%
10%

Mokėsi, n = 1199
Nesimokė, n = 851
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Pagrindinės įžvalgos

−

Politikos priemonės, skirtos didinti besimokančios
besimokantiesiems ir tiems, kurie mokytis nėra linkę:

visuomenės

dalį,

turėtų

būti

diferencijuojamos

−

Mažiau mokytis linkusioms visuomenės grupėms (vyresnio amžiaus, žemesnės kvalifikacijos
dirbantiesiems ir bedarbiams, gaunantiems mažas pajamas, gyvenantiems kaimuose) būtina didinti
informacijos apie MVG svarbą ir mokymosi galimybes apimtis ir skvarbą bei gerinti profesinio orientavimo
paslaugų prieinamumą. Šiai tikslinei grupei aktualus ir skaitmeninių gebėjimų tobulinimo užtikrinimas.

−

Besimokantiesiems svarbu sudaryti tinkamas sąlygas mokytis: mažinti neigiamą situacinių kliūčių, tokių
kaip finansinė mokymosi našta, darbo ar įsipareigojimų šeimai ir mokymosi laiko nesuderinamumas, įtaką
mokymosi procese. Taip pat didinti jų poreikius atitinkančią mokymo paslaugų pasiūlą ir informacijos apie
jas prieinamumą, užtikrinti mokymo paslaugų kokybę.

−

Mokymasis darbo vietoje yra labiausiai paplitusi mokymosi forma po savišvietos, tačiau mokymosi darbe
praktika vienodai taikoma ne visuose verslo sektoriuose ir ne visi dirbantieji turi vienodas sąlygas mokytis.
Pavyzdžiui, dirbantieji labai mažose įmonėse mokymosi darbe galimybių turi ženkliai mažiau negu dirbantieji
vidutinėse ar didelėse, o žemesnės kvalifikacijos darbuotojai darbe mokosi rečiau nei aukštesnės kvalifikacijos.
Turėtume geriau išnaudoti darbdavių potencialą stiprinant mokymosi kultūrą ir didinti jų aktyvumą skatinant bei
organizuojant darbuotojų mokymąsi, sudaryti palankias sąlygas plėsti mokymosi darbe praktiką.

−

Dalyvavimas mokymosi veiklose ženkliai sumažėja nuo 50 metų, o įsitikinimas, kad mokytis per vėlu, yra
įvardijama kaip viena pagrindinių kliūčių mokytis vyresniame amžiuje. Rekomenduojame skatinti vyresnio
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amžiaus žmonių dalyvavimą MVG, keisti jų nuostatas, kad amžius pats savaime yra kliūtis mokytis.

−

Gyventojai gauna nepakankamai informacijos apie nuolatinio tobulėjimo, MVG svarbą, naudą ir mokymosi
galimybes. Būtina aktyvinti informacijos apie MVG sklaidą ir didinti jos skvarbą visuomenėje, komunikuoti
nuolatinio tobulėjimo ir mokymosi nepertraukiamumo svarbą, akcentuoti mokymosi naudą.

−

Absoliuti dauguma besidominčiųjų informacijos apie mokymosi galimybes ieško internete. Kol kas nėra vienos
informacinės sistemos, kurioje būtų sutelkta su mokymusi susijusi informacija. Vienoje vietoje pateikiama ir
lengvai pasiekiama informacija palengvintų tiek informacijos paiešką, tiek pagerintų ir mokymosi paslaugų
prieinamumą.

−

Sėkmingam mokymuisi užtikrinti, svarbu stiprinti bendruosius įgūdžius, kompetencijas. Tyrimo duomenys
atskleidė, kad, lyginant su kitomis kompetencijomis, gyventojai gebėjimą mokytis vertina prastai ir neturi
poreikio jį tobulinti, o šios kompetencijos svarba MVG procese neįvertinama. Svarbu skirti daugiau dėmesio
mokėjimo mokytis ugdymui ir aktualizuoti šio gebėjimo svarbą.

−

Skaitmeninio raštingumo ugdymas labiausiai aktualus mažiau mokytis linkusiose grupėse, kurios turi
prastesnius gebėjimus, tačiau deklaruoja poreikį juos tobulinti.
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Dėkoju už dėmesį

Tyrimo ataskaita: https://strata.gov.lt/images/tyrimai/2020-metai/svietimo-politika/20200108-MVG.pdf

