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Santrauka 
 

Siekiant sustiprinti Socialinių inovacijų fondo teikiamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

viešąsias paslaugas, skirtas asmenų reintegracijai į darbo rinką arba išsilaikymui joje, ir 

pagerinti jų kokybę atsižvelgiant į Covid-19 pandemiją bei jos sukeltas pasekmes, atliktas šių 

paslaugų poreikio ir galimybių jas teikti tyrimas.   

Tyrimo tikslas -  įvertinti neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų, skirtų asmenų 

reintegracijai į darbo rinką arba išsilaikymui joje, inicijavimo ir plėtojimo poreikį ir 

galimybes 5 savivaldybėse: Alytaus m., Kauno m., Kauno raj., Marijampolės ir Tauragės raj., 

su 3 tikslinėmis grupėmis: darbdaviais, NVO darbuotojais ir užimtumo tarnybų darbuotojais.  

 

Tyrimo uždaviniai: 

1. įvertinti paslaugų poreikį savarankiškam mokymusi internetu su suaugusiųjų švietėjo-

konsultanto pagalba nuotoliniu būdu; 

2. analizuoti poreikį mišriam mokymuisi, kur svarbų vaidmenį atlieka suaugusiųjų 

švietėjas-fasilitatorius; 

3. įvertinti šiandienos poreikius atitinkančias neformalaus suaugusiųjų švietimo paslaugų 

temas; 

4.  įvertinti savanorystės konsultuojant savarankiškai ar mišriu būdu besimokančiuosius 

situaciją, galimybes bei prielaidas; 

5. pateikti rekomendacijas dėl neformaliojo švietimo viešų paslaugų teikimo. 

 Tyrimas atliepia Socialinių inovacijų fondo siekį sustiprinti teikiamas neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo viešąsias paslaugas, skirtas asmenų reintegracijai į darbo rinką 

arba išsilaikymui joje, ir pagerinti jų kokybę atsižvelgiant į Covid-19 pandemiją bei jos 

sukeltas pasekmes.  

 

Tikslinės grupės:  

1) NVO, teikiančių švietimo paslaugas re-integracijai į darbo rinką, atstovai, neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo konsultantai, švietėjai praktikai – siekiant išsiaiškinti jų galimybes tapti 

savarankiško mokymosi konsultantais arba mišraus mokymo fasititatoriais. 

2) Atstovai iš užimtumo tarnybų, socialinių paslaugų centrų savivaldybėse ir kitų 

institucijų, dirbančių su mažiau galimybių užimtumo srityje turinčiais asmenimis, siekiant 

išsiaiškinti šių tikslinių grupių poreikius neformalaus suaugusių švietimo viešosioms 

paslaugoms. 
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3) Darbdaviai ir jų atstovai – siekiant išsiaiškinti darbuotojų kompetencijų poreikį bei 

mokymosi darbo vietoje galimybes. 

 

Tyrimo metodologija  

Tyrimo metodai: (internetinė) anketinė apklausa. Anketa integruoja uždaro ir atviro tipo 

klausimus, tad kiekybinio tyrimo metodai papildomi kokybinio tyrimo teikiamomis 

galimybėmis ir privalumais.  

 

Sudaryti ir apklausoms naudoti atskiri klausimynai: 1)  NVO lyderiams; 2) užimtumo bei 

socialinės paramos tarnybų atstovams;  bei 3) darbdaviams. 

Daugiausiai klausimų apie neformaliojo švietimo viešųjų paslaugų teikimo patirtis ir poreikį 

pateikta NVO lyderiams (24 klausimai). Užimtumo bei socialinės paramos tarnybų 

darbuotojams pateikti 8 klausimai, darbdaviams -14.  
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Tyrimo eiga ir rezultatai 

 

Tyrimo eiga 

 

3 atskiri tyrimo klausimynai atspausdinti ir dalinti respondentams renginių bei susitikimų metu. 

Taip pat, siekiant apklausti kuo daugiau respondentų, parengtos ir išsiuntinėtos klausimynų 

elektroninės versijos.  

Tyrimo rezultatai 

 

Respondentai 

Iš viso surinkti 107 atsakymai:   

NVO – 55 

Užimtumo ir socialinių paslaugų tarnybų – 18 

Darbdavių – 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Didžiausia dalis respondentų – iš Kauno miesto. Čia yra gausiausios ir lengviausiai 

pasiekiamos reikiamos respondentų grupės dėl miesto dydžio ir nuolatinių tamprių 

bendradarbiavimo ryšių tarp jų organizacijų ir socialinių inovacijų fondo, SIF.  Santykiniai 

respondentų skaičiai atitinka savivaldybių dydžius. 

 

NVO atstovų ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo konsultantų, švietėjų-praktikų 

apklausos rezultatai 
 

18, 17%

38, 35%

13, 12%

22, 21%

16, 15%

Alytaus m. Kauno m. Kauno raj. Marijampolėr raj. Tauragės raj.

pav. 1  Respondentų pasiskirstymas 
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NVO, teikiančių švietimo paslaugas reintegracijai į darbo rinką, atstovams, neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo konsultantams, švietėjams-praktikams parengtas ilgiausias klausimynas, 

nes šie specialistai turi daugiausia patirties  tad ir įžvalgų socialinių paslaugų teikimo ir 

neformalaus suaugusiųjų švietimo srityje. 

Siekta įvertinti, su kokiomis problemomis ir iššūkiais Covid-19 pandemijos metu jiems teko 

susidurti, kaip jie sprendė kylančias problemas ir kokias mato suaugusiųjų švietimo 

reorganizacijos perspektyvas ar būtinus pokyčius; kokių žinių ir kompetencijų stiprinimas 

jiems praverstų ir kas juos paskatintų bei motyvuotų tapti suaugusiųjų savarankiško 

e.mokymosi paslaugų savanoriais-konsultantais. 

 

Didžiosios dalies respondentų patirtis suaugusiųjų švietime  - daugiau kaip 10 metų. 

 

pav. 2  Respondentų patirtis suaugusiųjų švietime 

 

Neformalaus suaugusiųjų švietimo kursų aktualijų vertinimas 

 

Vertindami SIF siūlomų neformalaus suaugusiųjų švietimo kursų temų aktualumą žmonėms, 

siekiantiems reintegracijos į darbo rinką bei išsilaikymo joje, didžioji dalis respondentų 

aktualiausiais įvardijo  „Bendrųjų kompetencijų ugdymą“ (reikšmingumo vertinimo 10-balėje 

sistemoje vidurkis - 8,3) ir „Verslumo  pagrindus“ (8,1).  

Mažiau nei pusė NVO respondentų svarbiais žmonių reintegracijai į darbo rinką mano esant 

tokius kursus kaip „Socialinio verslumo skatinimas“ (7,2) ir „Lyčių lygybė“ (6,8).   

Kiek daugiau nei pusė NVO respondentų patvirtino, jog jų organizacijos  organizuojant 

mokymus savo klientams COVID-19 pandemijos metu susidūrė su sunkumais ar iššūkiais. 

Kiek mažiau nei trečdalis teigė su sunkumais nesusidūrę, likusieji – negalėjo pasakyti. 
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pav. 3 Organizacijos susidūrimas su sunkumais pandemijos metu 

 

Sunkumus lėmė naujų įgūdžių ir skaitmeninių priemonių poreikis, reikėjo įsisavinti nuotolinio 

mokymo programas, tobulinti metodikas, o dauguma klientų neturėjo gebėjimų nei noro jungtis 

nuotoliniu būdu, laukė tiesioginių užsiėmimų „su kava“. 

Tačiau dauguma organizacijų  buvo pasiruošusios arba prisitaikė dirbti nuotoliniu būdu (64 % 

respondentų atsakymų). 

 

pav. 4  Covid-19 pirmųjų karantinų metu NVO organizacijų pasiruošimas pereiti į  nuotolinį mokymą (e.platformoje, 

Zoom‘e, ar kitomis priemonėmis) 

 

Didžioji dalis (73 % ) NVO specialistų respondentų patvirtino karantino metu  vykdę 

konsultacijas internetu (el.paštu, socialiniuose tinkluose, kt.). Likusieji nurodė besidomintys 

galimybėmis vykdyti mokymus nuotoliniu būdu. 

 

Paprašius pasidalinti, kaip jie ir jų ir atstovaujama organizacija planuoja tęsti savo veiklą 

popandeminiu laikotarpiu, didžiausia dalis respondentų (73 %) nurodė planuoją dalį mokymų 
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ir konsultacijų perkelti į internetą. Apie 18 % (10) respondentų nurodė planuojantys perkelti 

visas veiklas į internetą, ir vos keli tikisi grįžti prie kontaktinių mokymų (pav.) 

 

 

pav. 5  Kaip planuoja tęsti veiklą popandeminiu laikotarpiu 

Organizacijos darbuotojų/švietėjų poreikio stiprinti atitinkamas kompetencijas, pasitinkant 

mokymų skaitmenizavimo iššūkius, vertinimas. 

 

pav. 6 NVO darbuotojų/švietėjų poreikis stiprinti atitinkamas kompetencijas pasitinkant mokymų skaitmenizavimo 

iššūkius 

 

Toliau respondentai įvardijo, kokias kompetencijas jiems reikėtų pastiprinti, norint moderuoti 

mišraus mokymosi (kur derinamas savarankiškas ir mokymasis grupėse, o užsiėmimai vyksta 

kontaktiniu arba nuotoliniu būdu ir juos moderuoja suaugusiųjų švietėjas-fasilitatorius) 

programas.  

Dažniausi atsakymai:   
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- fasilitatoriui reikalingas kompetencijas;  

- turinio skaitmenizavimo ir IT kompetencijas;  

- kompetencijas dirbti su naujomis mokymų programomis/platformomis ir įvaldyti jų teikiamas 

galimybes;  

- Edukologines kompetencijas;  

- Komunikacines kompetencijas. 

Dauguma NVO darbuotojų ir specialistų labai palankiai vertina  savarankiško mokymosi 

internetu tinkamumą ir aktualumą neformaliajame suaugusiųjų švietime COVID-19 

pandemijos laikotarpiu ir panašiais atvejais. Bendras tinkamumo ir aktualumo vertinimo 

vidurkis 10-balėje sistemoje – 8,2 balo. 

 

 

pav. 7  Savarankiško mokymosi internetu tinkamumo suaugusiųjų švietime pandemijos ar panašiu atveju vertinimas skalėje 

nuo 1 iki 10, kur 1-  visai netinkama ir neaktualu, 10 – labai tinkama ir labai aktualu. 

 

Tačiau dar geriau vertinama savarankiško mokymosi internetu su konsultanto pagalba 

galimybė neformaliajame suaugusiųjų švietime COVID-19 pandemijos laikotarpiu ir ateityje 

– bendras tinkamumo vertinimo vidurkis 10-balėje sistemoje – 9,1 .  
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pav. 8  Savarankiško mokymosi internetu su konsultanto pagalba galimybė neformaliajame suaugusiųjų švietime 

COVID-19 pandemijos laikotarpiu ir ateityje 

 

Visų geriausiai respondentų vertintas mišrių kursų, kur derinamas savarankiškas mokymasis ir 

mokymasis grupėse su švietėju - fasilitatoriumi kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, tinkamumas 

ir aktualumas neformaliajame suaugusiųjų švietime, ypač COVID-19 pandemijos ir panašiais 

laikotarpiais. Vertinimo vidurkis 10-balėje sistemoje – 9,3. 

 

 

pav. 9  Mišrių kursų, kur derinamas savarankiškas mokymasis ir mokymasis grupėse su švietėju - fasilitatoriumi 

kontaktiniu arba nuotoliniu būdu, tinkamumas ir aktualumas neformaliajame suaugusiųjų švietime, ypač COVID-19 

pandemijos ar panašiu laikotarpiu 

 

10-balėje sistemoje vertindami efektyvumą skirtingų mokymosi metodologijų: 1) kai mokymo 

kursas paruoštas tik mokymuisi klasėje su dėstytoju; 2) mokymo kursas, paruoštas mišriuoju 

būdu (savarankiškas mokymasis e.platformoje ir mokymasis klasėje su fasilitatoriumi), ir 3) 
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kai mokymo kursas paruoštas mišriuoju būdu (savarankiškas mokymasis e.platformoje ir 

mokymasis klasėje su fasilitatoriumi, užtikrinant galimybę pravesti mokymus per ZOOM ar 

panašią sistemą nuotoliniu būdu), respondentai labai aiškiai prioritetu išskyrė mišrų mokymo 

būdą, ir labiausiai tą, kuris užtikrina galimybes prireikus kontaktinius užsiėmimus pervesti į 

nuotolinius užsiėmimus per ZOOM ar panašias sistemas.  

Mokymosi tik klasėje efektyvumas vertintas pačiais nepalankiausiais balais (nuo 1 iki 5), o 

mišrus – palankiausiais (nuo 5 iki 10). Aukščiausiais balais (daugiausiai nuo 8 iki 10) vertintas 

mišrus mokymo kursas, paruoštas mišriuoju būdu – kai savarankiškas mokymasis 

e.platformoje derinamas su mokymusi klasėje su fasilitatoriumi, užtikrinant galimybę pravesti 

mokymus per ZOOM ar panašią sistemą nuotoliniu būdu (žr. pav.). 

 

 

pav. 10  Mokymosi metodologijų efektyvumo vertinimas 

 

Optimali mokymosi trukmė daugumos respondentų manymu – 40 ak.val.  

 

pav. 11  Optimali mokymosi trukmė 
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Sėkmės istorijų panaudojimo besimokančiųjų savarankiško mokymosi kurse tinkamumą ir 

reikalingumą dauguma respondentų vertina labai gerai. 

 

 

pav. 12  Sėkmės istorijų panaudojimo besimokančiųjų savarankiško mokymosi kurse tinkamumas ir reikalingumas 

 

Dar labiau vertinamas besimokančiųjų įgytų žinių vertinimo, atliekamo e.mokymosi 

platformoje, reikalingumas – didžiausia dalis respondentų tai vertina maksimaliais balais.  

 

 

pav. 13  Besimokančiųjų įgytų žinių vertinimo e.mokymosi platformoje reikalingumas 
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Kiek didesnė dalis nei pusė respondentų nurodė svarstysią galimybę teikti SIF paruoštas 5 

neformalaus suaugusiųjų švietimo viešąsias paslaugas e.platformoje, pritraukiant savanorius-

suaugusiųjų švietėjus, jei jiems būtų organizuoti savanoriško darbo mokymai. Kita dalis nurodė 

tokios galimybės dar nesvarstę. 

Tam juos motyvuotų galimybė kelti kvalifikaciją ir įgyti naujų kompetencijų; susiklostę 

darbo sąlygos; galimybės  sužinoti apie kitų ir papasakoti apie savo darbines patirtis, atlygis.  

 

 

pav. 14  Ar svarstytų galimybę teikti SIF paruoštas 5 neformalaus suaugusiųjų švietimo viešąsias paslaugas 
e.platformoje 

 

Į klausimą „Ar Jūs asmeniškai galėtumėte tapti vienos ar daugiau (iš 5 anksčiau išvardintų) 

SIF sukurtų e.mokymosi paslaugų suaugusiųjų savarankiško mokymosi e.platformoje 

savanoriu-konsultantu?“ didžioji dalis respondentų atsakė dar nesvarstantys. Maždaug kas 

penktas-šeštas konsultantu galėtų būti, ir vos keli – ne. 
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Taip Ne Tokios galimybės nesvarstėme
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pav. 15  Ar sutiktų būti SIF sukurtų e.mokymosi paslaugų savanoriu konsultantu 

Kad tapti savanoriu konsultantu, NVO atstovams svarbu būtų patobulinti kompetencijas: 

bendrąsias; facilitatoriaus, psichologinio pasirengimo, verslumo, technologijomis grįsto 

mokymo, dalykines ir pan. 

O tam, kad jų organizacijos galėtų sėkmingai organizuoti savanorių – suaugu-siųjų švietėjų 

veiklą, atliekant besimokančiųjų savarankiško mokymosi e.platformoje konsultavimą, 

pagelbėtų IT konsultantai, gilesnės žinios apie darbą nuotoliu, informacijos sklaida ir pan. 

Tad bendrai žvelgiant, NVO atstovai labai pozityviai vertina poreikį,  iniciatyvą ir galimybes 

plėtoti mišrius suaugusiųjų švietimo kursus su galimybe mokymus prireikus tęsti nuotoliniu 

būdu. 
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Užimtumo tarnybų ir socialinių paslaugų organizacijų specialistų apklausos rezultatai 
 

 

pav. 16  Respondentų teritorinis pasiskirstymas 

 

Atstovams iš Užimtumo tarnybų, socialinių paslaugų centrų savivaldybėse ir iš kitų institucijų, 

dirbančių su mažiau galimybių užimtumo srityje turinčiais asmenimis pateikti 8 klausimai. 

Klausta jų nuomonės apie tai, ar neformaliojo mokymosi kursai aktualūs ir reikalingi 

suaugusiesiems, norintiems įsitvirtinti darbo rinkoje; kokios SIF siūlomų kursų tematikos 

reikalingiausios, ar aptariamos temos palengvintų klientų re-integraciją į darbo rinką ir 

išsilaikymą joje; ar jų klientai susidūrė su iššūkiais, susijusiais su neformaliojo švietimo 

paslaugų prieinamumu COVID-19 pandemijos metu; kokiais būdais geriausia teikti 

suaugusiųjų švietimo paslaugas. 

Respondentai neformaliojo mokymosi kursų aktualumą ir reikalingumą suaugusiesiems, 

norintiems įsitvirtinti darbo rinkoje, vertina ypač palankiai – vertinimų vidurkis 10-balėje 

sistemoje siekia 8,9. 

Reikalingiausi kursai, jų manymu – bendrųjų kompetencijų ugdymas (vid.vertinimas – 7,9) ir 

verslumo pagrindai (vid.vertinimas – 7,2). 

Didesnei daliai respondentų sunku pasakyti, ar minimi suaugusiųjų švietimo kursai padėtų 

besimokančiųjų integracijai į darbo rinką. 

3, 17%

4, 22%

2, 11%

5, 28%

4, 22%

Alytaus m. Kauno m. Kauno raj. Marijampolėr raj. Tauragės raj.
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pav. 17  Ar kursai padėtų suaugusiųjų integracijai į darbo rinką 

 

Taip pat didžioji jų dalis nurodo, kad COVID-19 pandemijos metu jų klientai susidūrė su 

švietimo prieinamumo iššūkiais.  

 

pav. 18  Ar klientai susidūrė su švietimo prieinamumo iššūkiais 

 

Jų manymu, siekiant spręsti problemas susijusias su COVID-19 iššūkiais, suaugusiųjų 

švietimo paslaugos galėtų būti adaptuotos pasitelkiant informacines technologijas, tačiau 

kartu reiktų spręsti ir klientų informacinio raštingumo bei aprūpinimo technologijomis 

problemas. 

6, 33%

1, 6%

11, 61%

Taip Ne Nežinau

12, 67%1, 5%

5, 28%

Taip Ne Nežinau



Projektas Transformacija integracijai: Neformaliojo suaugusiųjų švietimo viešųjų paslaugų, skirtų 

re-integracijai į darbo rinką ir išsilaikymui joje, kokybės gerinimas pasitelkiant skaitmenines 

technologijas 
       
 

17 

Palankiausiai vertinami mišrūs mokymosi kursai – savarankiško mokymosi internetu su 

konsultanto pagalba, esant reikalui perkeltini į nuotolį, nors ir pastarųjų užimtumo tarnybų bei 

socialinių paslaugų organizacijų darbuotojai nelaiko panacėja.  

 

pav. 19  Mokymosi metodologijų efektyvumo vertinimas 

 

Vis tik ir šioje respondentų grupėje geriausia mokymosi forma ypač pandemijos metu 

pripažįstamas savarankiškas mokymasis e.platformoje ir mokymasis darbo 

vietoje/klasėje/internetu su fasilitatoriumi. 
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Darbdavių apklausos rezultatai 
 

 

pav. 20  Respondentų teritorinis pasiskirstymas 

 

Darbdavių klausta, ar jų įmonės vykdo ir kokio pobūdžio darbuotojų mokymus, kiek svarbu 

darbuotojams įgyti bendrųjų gebėjimų ir lyčių lygybės įgyvendinimo darbo rinkoje žinių, kokiu 

būdu buvo vykdomi darbuotojų mokymai COVID-19 pandemijos metu  ir ar darbuotojai turi 

galimybes mokytis darbo vietoje, kokia mokymosi kurso metodologija būtų tinkamiausia 

ugdyti darbuotojų bendrąsias kompetencijas, kiek reikalingas besimokančiųjų įgytų žinių 

vertinimas el.platformoje, kiek jie bendradarbiauja su NVO. 

Rezultatai 

Dauguma respondentų į klausimą „Ar Jūsų įmonė periodiškai vykdo darbuotojų mokymus?“ 

atsakė teigiamai. Tik kas trečias atsakymas neigiamas. Panašu, kad įmonės Lietuvoje, bent jau 

tos, kurių darbuotojai lankosi mokymuose ir bendradarbiauja ar bendrauja su NVO, propaguoja 

reguliarius darbuotojų  mokymus. 

6, 18%

12, 35%

4, 12%

7, 20%

5, 15%

Alytaus m. Kauno m. Kauno raj. Marijampolėr raj. Tauragės raj.
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pav. 21  Ar jūsų įmonė periodiškai vykdo darbuotojų mokymus 

Dažniausiai vykdomi profesinių įgūdžių mokymai, tačiau ir bendrųjų gebėjimų mokymai 

paklausūs. 

 

pav. 22  Vykdomų mokymų pobūdis 

 

Atsakymai į klausimą - kiek darbuotojams svarbu vystyti bendrąsias kompetencijas ir įgyti 

lyčių lygybės įgyvendinimo darbo rinkoje žinių, respondentai svarbesniu mano esant 

bendrąsias kompetencijas, vertinimo 10-balėje sistemoje vidurkis – 8. Lyčių lygybės darbo 

rinkoje kursų reikšmės vertinimo vidurkis – 5,9.  

27, 71%

11, 29%

Taip Ne

15, 56%

12, 44%

Profesinių įgūdžių Bendrųjų kompetencijų
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pav. 23  Kursų reikšmingumo vertinimas 

 

Taip pat, į klausimą „Ar darbuotojų mokymų metu yra skiriamas dėmesys lyčių lygybės ar 

diskriminacijos problemoms?“ didžioji dalis darbdavių (23) atsakė neigiamai. Keli (7) 

teigiamai, ir keli (6) sako nežiną. 

Dauguma darbdavių respondentų teigia, kad pandemijos metu mokymai vyko nuotoliniu būdu 

(25).  

 

 

pav. 24  Kaip vyko mokymai pandemijos metu 
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Kaip ir kitos respondentų grupės, geriausiai darbdaviai vertina mišraus mokymosi formą, su 

galimybe kontaktinius užsiėmimus perkelti į elektroninę erdvę. 

Visas suaugusiųjų mokymams siūlomas SIF temas, jų reikšmingumą darbuotojams, darbdaviai 

vertina labai įvairiai ir chaotiškai – nuo  1 iki 9. T.y. tos pačios temos reikšmei vieni skiria 1, 

kiti- 9. Akivaizdu, kad darbdaviai, be bendrųjų ir profesinių gebėjimų, nelabai susiformavę 

nuomonę, kokie dar mokymai būtų vertingi jų darbuotojams.  

Tačiau didžioji jų dalis nurodė svarstysią galimybę ugdyti/gerinti savo darbuotojų bendruosius 

gebėjimus mokantis savarankiškai pagal SIF paruoštas penkias neformalaus suaugusiųjų 

mokymo programas el.platformoje.  

 

 

pav. 25  Ar darbdaviai svarstytų galimybę gerinti savo darbuotojų bendruosius gebėjimus mokantis savarankiškai pagal SIF 
paruoštas penkias neformalaus suaugusiųjų mokymo programas e.platformoje? 

Išvados 
1. NVO atstovai ir užimtumo tarnybų bei socialinių paslaugų teikimo organizacijų 

darbuotojai pripažįsta, kad Covid pandemijos metu jų organizacijos susidūrė su 

sunkumais vykdant suaugusiųjų švietimą, kai nebuvo tinkamai pasiruošta mokymus 

perkelti į elektroninę erdvę. Abiejų šių grupių atstovai labai gerai vertina kuriamus 

ir elektroninėje erdvėje pateikiamus kursus, skirtus savarankiškam suaugusiųjų 

mokymuisi su suaugusiųjų švietėjo-konsultanto pagalba. Darbdaviai taip pat 

palankiai vertina tokius kursus ir būtų linkę net bendradarbiauti su NVO ir 

ugdyti/gerinti savo darbuotojų bendruosius gebėjimus mokantis savarankiškai el. 

platformoje pateikiamų SIF kursų pagalba. 

2. Visų trijų apklaustų grupių atstovai geriausiai vertina suaugusiųjų mišriojo 

mokymosi galimybes,  kur derinamas savarankiškas mokymasis su kontaktiniu 

mokymusi klasėje vadovaujant mokytojui/fasilitatoriui, o prireikus kontaktiniai 

užsiėmimai perkeliami į nuotolinius užsiėmimus. Optimali kursų trukmė pagal 

specialistus – 40 val.  

26, 68%

11, 29%

1, 3%

Taip Ne Nežinau
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3. Bendrųjų gebėjimų ugdymo svarba pripažįstama NVO, užimtumo tarnybų ir 

socialinių paslaugų teikėjų ir, nors kiek ne taip ryškiai, bet net ir darbdavių tarpe.  

Sekantis tematika pagal reikšmingumą – verslumo pagrindai. Respondentai sutinka, 

kad šie kursai turėtų padėti žmonėms integruotis į darbo rinką ar pagelbėti išlikti 

joje.  

Kiek mažiau reikšmės respondentai skyrė lyčių lygybės, socialinio verslumo 

skatinimo ir verslumo pagal gyvenimo būdą kursams.   

Tokį rezultatą gali lemti ir klausimų formuluotės, kuriomis aiškiai klausiama, 

ar kursai padėtų integruotis į darbo rinką. Lyčių lygybės, socialinio verslumo ir 

verslumo pagal gyvenimo būdą temos gana naujos ir specialistams bei 

darbdaviams, tad nenuostabu, kad nėra taip aiškiai matoma šių kursų nauda 

įsidarbinamumui.  

4. Savanorystės klausimas kol kas nėra lengvas ir dauguma respondentų dar nesvarstė 

tokios galimybės, nors maždaug trečdalis, vis tik, teigia sutiksią svarstyti tokią 

galimybę. Tačiau jiems reiktų tam pasirengti, pastiprinti savo, kaip 

fasilitatoriaus/konsultanto kompetencijas, įvaldyti IT niuansus ir susipažinti su 

įvairių nuotolinių mokymo programų teikiamomis galimybėmis.  

 

Rekomendacijos 
 

1. Rengti suaugusiųjų švietimo kursus pritaikytus mokytis mišriuoju būdu, su galimybe 

kontaktinius užsiėmimus prireikus pilnai perkelti į elektroninę erdvę. 

 

2. Stiprinti lyčių lygybės, socialinio verslumo ir verslumo pagal gyvenimo būdą 

reikšmingumo žmogaus karjerai ir gerovei supratimą tarp specialistų ir darbdavių. 

 

3. Rengti mokymus NVO, užimtumo tarnybų ir socialinių paslaugų organizacijų 

darbuotojams apie nuotolinio mokymo platformas ir jų teikiamas galimybes, pagal 

poreikį stiprinti jų andragogines kompetencijas; skatinti jų savanoriško klientų 

konsultavimo nuostatas,  priimant tai kaip natūralią jų darbo dalį ir kokybės garantą. 

 

 

 

 

 


