
SUAUGUSIŲJŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI  

POREIKIO VERTINIMAS 2021 M. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

  

Rengiant Kėdainių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi 2021–2023 m. veiksmų plano projektą, Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centras atliko Kėdainių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių, taip pat šią veiklą 

įgyvendinančių įstaigų ir organizacijų vadovų, organizatorių, vykdytojų ir verslo įmonių atstovų 

apklausą, kuria siekiama nustatyti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi poreikį 

ir prioritetines kryptis Kėdainių rajono savivaldybėje. 

Apklausos tikslas – įvertinti Kėdainių rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių, 

šią veiklą įgyvendinančių įstaigų ir organizacijų vadovų, organizatorių, vykdytojų ir verslo įmonių 

atstovų nuomonę apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą. Tuo remiantis buvo parengtos 3 atskiros 

anketos pagal apklausos dalyvio statusą: neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviams, 

organizatoriams ir verslo atstovams. 

Respondentai. Apklausa vyko pildant anketą internete https://apklausa.lt/. Pasiūlymai 

užpildyti anketą buvo platinami Kėdainių SJMNC tinklalapyje, socialiniame tinkle, taip pat išsiųsti 

Kėdainių rajono nevyriausybinėms organizacijoms, neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

įgyvendinančioms švietimo institucijoms, didesnėms verslo įmonėms. Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo organizatoriai išplatino anketos nuorodą užsiėmimų dalyviams. Apklausoje dalyvavo 234 

respondentai. 

2021 m. vykdytos apklausos respondentų pasiskirstymas pagal apklausos dalyvio statusą 

pavaizduotas 1 pav. 

 

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal apklausos dalyvio statusą (proc.)  
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APKLAUSOS DALYVIAI

Verslo atstovai Organizatoriai Dalyviai

https://apklausa.lt/


NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO VERTINIMAS 

  

1. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatorių nuomonė 

Kėdainių rajono savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas gali teikti 

švietimo ir kultūros įstaigos:  Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Kėdainių 

profesinio rengimo centras, Kėdainių kalbų mokykla, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, 

Kėdainių krašto muziejus, Kėdainių dailės mokykla, Kėdainių kultūros centras, Kėdainių rajono 

savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras ir kt.; nevyriausybinės organizacijos: Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas, 

Senasis Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas, Kėdainių r. motinystės mokykla, Kėdainių miesto 

ir rajono vietos veiklos grupės, bendruomenių centrai, neįgaliųjų intreresus ginančios 

organizacijos ir kt.  

Apklausos dalyvių teigimu, beveik visos organizacijos per paskutinius 3 metus vykdė 

įvairius neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus. Daugiausia užsiėmimų buvo organizuota 

sveiko gyvenimo būdo, informacinių technologijų temomis, taip pat fizinio aktyvumo ir amatų 

srityje (2 pav.).  

 

2 pav. Užsiėmimų sritys per paskutinius 3 metus (proc.) 

Beveik pusė šių užsiėmimų (apie 44 proc.) buvo apmokėta projektinėmis lėšomis. 



Švietimo paslaugų teikėjai dažniausiai organizavo užsiėmimus siekdami tenkinti 

suaugusiųjų asmeninius interesus (apie 33 proc.), didinti tikslinių grupių bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybes (apie 25 proc.), taip pat plėtoti suaugusiųjų žinias ir tobulinti 

įgūdžius profesinėje veikloje (apie 23 proc.). 

Informaciją apie organizuojamus neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus paslaugų 

teikėjai dažniausiai skelbia internete – tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose (30 proc.).  

Kaip aktualiausias neformaliojo suaugusiųjų švietimo sritis artimiausiu laikotarpiu 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjai nurodo fizinio aktyvumo užsiėmimus (10 proc.),  

kompiuterinį raštingumą ir psichologinių žinių gilinimą saviugdos srityje (po 8 proc.) (3 pav.). 

 

3 pav. Aktualiausios užsiėmimų sritys artimiausiu laikotarpiu (proc.) 

 Švietimo paslaugų teikėjų teigimu, vis dėlto geriausiai tikslinės grupės poreikius tenkina 

užsiėmimai vedami švietimo įstaigoje (apie 70 proc.), kai kas pažymi ir viešąsias erdves: 

bibliotekas, muziejus, parodų sales (apie 22 proc.).  

 Kaip pagrindinę priežastį, trukdančią suaugusiesiems tobulinti žinias ir įgūdžius, 

neformaliojo   suaugusiųjų švietimo organizatoriai ir vykdytojai išskiria problemas derinant su 

darbu (31 proc.), nes užsiėmimai dažniausiai planuojami darbo metu. Nors užsiėmimų kainos 

lyginant su didmiesčiais nėra didelės, vis dėlto nemaža dalis neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

paslaugų teikėjų pastebi, kad dalyviams mokymuisi trūksta lėšų (27 proc.).  



2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių nuomonė 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviais gali būti visi ne jaunesni negu 18 metų 

asmenys. Apklausos respondentų grupę sudarė daugiausiai moterys (85 proc.). Aktyviausiai 

apklausoje dalyvavo brandaus amžiaus žmonės, t. y. asmenys virš 50 metų: 50 – 64 metų grupė 

(34 proc.) ir 65 – 75 metų grupė (29 proc.). Apie 42 proc. apklausos dalyvių dirba viešajame 

sektoriuje, o 33 proc. yra pensijoje. 

Respondentai pažymi, kad per paskutinius 3 metus tobulino žinias apie sveiką gyvenimo 

būdą  ir sveikatą (apie 13 proc.), dalyvavo fizinio aktyvumo ir sporto užsiėmimuose (12 proc.), 

gilino profesines žinias (apie 12 proc.), mokėsi užsienio kalbos (10 proc.).  

 

4 pav. Užsiėmimų sritys per paskutinius 3 metus (proc.) 

 

 Pusė užsiėmimų (50 proc.) buvo apmokėta organizatorių lėšomis, neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo dalyviai mokėsi nemokamai. 

Neormaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviai prisipažįsta, kad dažniausiai mokosi siekdami 

plėtoti asmeninius  interesus (323 proc.), kiti užsiėmimus lanko norėdami susipažinti su naujais 

žmonėmis ir pabendrauti (21 proc.), taip pat tobulinti profesinės veiklos įgūdžius (22 proc.). 



Informaciją apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus dalyviai dažniausiai gauna 

iš draugų ir pažįstamų (23 proc.), kai kuriems (15 proc.) informaciją atsiunčia įstaigos elektroniniu 

paštu, o kita dalis (14 proc.) patys aktyviai ieško informacijos. 

Apklausos rezultatai parodė, kad išaugo kai kurių neformaliojo suaugusiųjų švietimo sričių 

poreikis, kurio anksčiau nebuvo pastebėta. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviai nurodė, 

kad artimiausiu metu jie norėtų įgyti žinių ir praktinių įgūdžių psichologijos ir saviugdos temomis 

(12 proc.), slaugos ir socialinės pagalbos namuose srityje (8 proc.), pageidautų gilinti profesines 

kompetencijas (8 proc.). Kaip ir ankstesniu laikotarpiu išlieka populiarios kryptys, susijusios su 

sveika gyvensena: fizinis aktyvumas, sportas (11 proc.), sveikata ir sveikas gyvenimo būdas (10 

proc.). 

 

5 pav. Aktualiausios užsiėmimų sritys artimiausiu laikotarpiu (proc.) 

 Didesnė dalis respondentų (apie 60 proc.) iš neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių 

grupės mokymosi vietą rinktųsi švietimo ir mokymosi institucijoje.  

Paklausti, kiek lėšų per metus galėtų skirti profesiniam tobulinimui ir asmeninių 

kompetencijų plėtrai, beveik pusė neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių (apie 44 proc.) 

atsakė, kad nei vienai, nei kitai sričiai lėšų skirti negalėtų, o trečdalis skirtų iki 100 Eur. 

Nors karantino laikotarpiu nuotolinis mokymasis tampa vis populiaresnis, žymiai didesnė 

apklausos dalyvių grupė (75 proc.) norėtų mokytis kontaktiniu būdu.   



3. Verslo sektoriaus nuomonė 

Siekiant išsiaiškinti darbdavių informuotumą apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą 

Kėdainiuose, į anketą, skirtą verslo įmonių vadovams ir atsakingiems asmenims, buvo įtraukti keli 

klausimai šia tema. Respondentų atsakymai pasiskirstė maždaug po trečdalį (6 pav.), todėl galima 

teigti, kad tik apie 30 proc. verslo sektoriaus atsovų informacijos turi pakankamai, likusieji 

pažymėjo, kad informuoti tik iš dalies (37 proc.) arba visai neturi informacijos (29 proc.).  

Net 96 proc. apklaustųjų pažymėjo, kad pageidautų gauti daugiau išsamesnės informacijos 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo Kėdainiuose klausimais. 

 

6 pav. Verslo informuotumas apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą Kėdainiuose (proc.) 

Darbdaviai pripažįsta, kad verslo įmonių darbuotojams dažniausiai trūksta bendrųjų 

kompetencijų (77 proc.) informacinių technologijų, užsienio kalbų, bendravimo ir 

bendradarbiavimo komandoje srityse. Tačiau per paskutinius 3 metus tik dalis verslininkų nurodė 

(58 proc.), kad įmonėje buvo organizuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymai, iš kurių 

trečdalis (33 proc.) buvo apmokėti įstaigos lėšomis. Populiariausios užsiėmimų temos – profesinių 

žinių gilinimas (9 proc.) ir kompiuterinis raštingumas (9 proc.). Pagrindinis šios veiklos tikslas, 

darbdavių požiūriu, yra kelti darbuotojų profesinės veiklos pajėgumus (33 proc.), rečiau – 

darbuotojų motyvacijos didinimas (18 proc.). 

Žvelgiant į ateitį verslo sektoriaus atsakingi asmenys nurodo, kad patogiausia būtų, jeigu 

informaciją apie siūlomus neformaliojo suaugusiųjų švietimo užsiėmimus mokymo įstaiga atsiųstų 

elektroniniu paštu (21 proc.) arba kitu būdu išplatintų (21 proc.) tiesiogiai darbdaviams. 

Respondentai pažymi, kad pridėtinę vertę įmonėje kurtų ir aktualiausios artimiausiu laiku būtų 

informacinių technologijų (15 proc.) ir specialių profesinių įgūdžių (14 proc.) tobulinimo sritys. 

Didesnė dalis (58 proc.) darbdavių atstovų nurodo, kad patogiausia vieta mokymuisi būtų 

pačios įmonės patalpos, tačiau neretai pastebi, kad mokymus sudėtinga suderinti su darbu (42 

proc.). 



APKLAUSOS REZULTATŲ APIBENDRINIMAS 

 

1. Įstaigų ir organizacijų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą Kėdainiuose, 

vadovų, organizatorių ir paslaugų teikėjų nuomone, aktualiausios temos artimiausiu laikotarpiu 

Kėdainių regione numatomos suaugusiųjų fizinio akyvumo skatinimas, informacinių technologijų 

ir psichologinių žinių gilinimas bei saviugda. Pažymėtina, kad planuojami užsiėmimai turėtų būti 

derinami su dalyvių darbo laiku. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugų teikėjai dažniausiai 

apsiriboja informaciją apie vykdomą veiklą pateikti savo įstaigų tinklalapiuose ir socialiuose 

tinkluose. 

2. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyviai nurodė, kad artimiasuiu metu jie norėtų 

pagilinti žinias ir įgyti naujų praktinių įgūdžių psichologijos ir saviugdos, sveikos gyvesenos ir 

fizinio aktyvumo, slaugos ir socialinės pagalbos namuose srityse. Tinkamiausia kompetencijų 

tobulinimo vieta yra švietimo institucija, kur mokomasi kontaktiniu būdu. Reikia pastebėti, kad 

suaugusiesiems trūksta tinkamai parengtos informacijos apie organizuojamą neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo veiklą Kėdainiuose, nes dažniausiai apie tai, kas siūloma ir vyksta, jie 

informaciją gauna iš draugų ir pažįstamų. 

3. Verslo sektoriaus atstovų teigimu, artimiausioje ateityje darbuotojams labiausiai truks 

kompetencijų informacinių technologijų, užsienio kalbų, bendravimo ir bendradarbiavimo 

komadoje srityse. Darbdaviai pageidautų tiesiogiai gauti daugiau išsamesnės ir tinkamai parengtos  

informacijos neformaliojo suaugusiųjų švietimo Kėdainiuose klausimais, o užsiėmimus vesti 

įmonės patalpose derinant su darbuotojų darbo laiku. 

 


