
   

Neformalusis 
suaugusiųjų švietimas 
Kauno rajone 2019 m. 
Situacijos analizė 



 2 

Įgyvendinant Kauno rajono savivaldybės 2019-2020 metų neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi plėtros veiksmų plane (patvirtintas Kauno rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. TS-319) numatytas veiklas buvo sukurtas 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo (NSŠ) įgyvendinimo Kauno rajone stebėsenos 

klausimynas, kurio turinys ir klausimai buvo suderinti su Kauno rajono NSŠ patarėjų taryba. 

Siekiant išsiaiškinti, kokias suaugusiųjų mokymo/si paslaugas teikia NSŠ teikėjai, kokiomis 

lėšomis finansuojamas suaugusiųjų mokymasis, 2020 m. vasario mėn. atlikta Kauno rajono 

NSŠ teikėjų apklausa. 

Klausimynas buvo išsiųstas pagrindiniams Kauno rajono NSŠ teikėjams: viešajai 

bibliotekai, socialinių paslaugų centrui, kultūros centrams, Trečiojo amžiaus universitetui, 

visuomenės sveikatos biurui, muziejui. Kauno rajono muziejus apklausoje dalyvauti atsisakė, 

užpildytų klausimynų neatsiunte ir 3 kultūros centrai iš 7, bet kadangi visų kultūros centrų 

veiklų modelis yra labai panašus, jų nedalyvavimas apklausoje stebėsenos rezultatams 

žymios įtakos neturi.  

NSŠ renginių formos, trukmė, tikslinė grupė ir dalyvių skaičius 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas LR neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi įstatyme (2014 m. liepos 10 d. Nr. XII-1018) apibrėžiamas kaip „asmens ir 

visuomenės interesus atitinkantis švietimas pagal įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių 

tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, teikiamas ne 

jaunesniems negu 18 metų asmenims“. NSŠ gali būti įgyvendinamas įvairiomis formomis ir 

būdais. 

Apklausos rezultatų analizė parodė, kad NSŠ Kauno rajone vyksta įvairiomis formomis 

(žr. 1 pav.): seminarai, kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, parodų atidarymai, tęstiniai mokymai, 

plenerai, susitikimai su žymiais žmonėmis (architektais, rašytojais, dailininkais ir pan.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. NSŠ renginiai (proc.) Kauno rajone 2019 m.  
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Prie kitų mokymosi renginių apklausos dalyviai nurodė tokias mokymosi formas kaip: 

ekskursijos-pažintiniai žygiai, festivaliai-bendruomenių forumai, teminiai, kalendoriniai ir 

valstybiniai renginiai, įvairios akcijos, protų mūšiai, sveikatinimo ir mamyčių klubo „0+“ 

užsiėmimai, dalyvavimas dailės/tapybos studijų veikloje. Prie kategorijos „kita“ buvo priskirti 

ir SBĮ Kauno rajono socialinių paslaugų centro organizuojami kassavaitiniai senjorų 

susitikimai bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos – meno užsiėmimai. 

Kassavaitinių susitikimų metu vyresnio amžiaus ir neįgalūs asmenys diskutuoja įvairiomis 

temomis, dalyvauja viktorinose, lanko parodas, susitinka su knygų autoriais ar edukatoriais. 

Kaip rodo apklausos rezultatai, pagrindinės NSŠ formos yra kūrybinės dirbtuvės (22 proc.visų 

NSŠ renginių), seminarai (15 proc.), paskaitos ir tęstiniai mokymai (po 13 proc.). 

Dalis NSŠ teikėjų (kultūros centrai, biblioteka) prie mokymosi paslaugų teikimo formų 

įrašė ir dalyvavimą mėgėjų meno kolektyvuose ir įvairiuose klubuose, tačiau dalyvavimas 

šiose veiklose remiantis LR švietimo įstatymu laikomas savišvieta – savarankišku mokymusi, 

kuris remiasi asmens iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir jo praktine patirtimi, toks 

mokymasis nėra specialiai planuojamas ar organizuojamas. Tačiau tai, kad mėgėjų meno 

kolektyvų ir įvairių klubų veiklose dalyvauja daugiau ne 1000 Kauno rajono suaugusiųjų, yra 

ypač svarbus faktas kalbant apie mokymąsi visą gyvenimą, asmeninį tobulėjimą ir savišvietos 

poreikių tenkinimą. 

NSŠ renginių trukmė, tikslinė grupė ir dalyvių skaičius 

Kauno rajono NSŠ teikėjų apklausos rezultatai parodė, kad net 97 proc. NSŠ renginių yra 

trumpalaikiai (žr. 1 lentelė), ilgesnės trukmės renginius (40-200 val.trukmės) – kvalifikacijos 

tobulinimo programas  įgyvendina tik Kauno r. švietimo centras.  

1 lentelė. NSŠ renginių trukmė 

 Renginio forma Trukmė 

seminarai 6-8 val. 

kūrybinės dirbtuvės 2-3 val. 

paskaitos 2-3 val. 

konferencijos 4-6 val. 

praktiniai tęstiniai mokymai 
mokymų po 2-3 val. ciklai 
programos po 40-200 val. 

parodų atidarymo renginiai 1-1,5 val. 

plenerai iki 7 val. 

susitikimai su žymiais žmonėmis 1,5-2 val. 

kita (ekskursijos, teminiai renginiai ir 
pan.) 

2-4 val. 
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Daugiausiai ilgalaikių (tęstinių) mokymo/si programų įgyvendina didžiausias NSŠ 

paslaugų teikėjas Kauno rajone – Švietimo centras, kurio pagrindinė funkcija yra mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas ir suaugusiųjų mokymas. 2019 metais centre organizuoti 3 

tarptautiniai projektų susitikimai/mokymai (40 ak. val. trukmės), 24 tęstiniai mokymai/

kursai (40-200 val. trukmės). Ilgalaikes NSŠ programas 2019 m. vykdė Visuomenės sveikatos 

biuras (2 programos), Viešoji biblioteka (2 programos) ir TAU (1 programa). 

Pagrindinė visų renginių tikslinė grupė – suaugę rajono gyventojai, vyresni nei 18 m., 

tačiau atsižvelgiant į kiekvieno NSŠ teikėjo veiklos pobūdį, galima išskirti specifines tikslines 

grupes: 

2 lentelė. NSŠ renginių tikslinės grupės ir dalyvių skaičius renginiuose 

 
NSŠ teikėjas Tikslinė grupė 

Dalyvių skaičius 
renginiuose* 

Švietimo centras  ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 
bendrojo lavinimo įstaigų 
bendruomenės, 

 valstybės tarnautojai, 
 kultūros darbuotojai 

14439 

Viešoji biblioteka  bibliotekų darbuotojai ir lankytojai, 
 neįgalieji, dailės studijos nariai, 
 klubo „Garliaviečiai“ nariai 
 seniūnijų gyventojai 

~7500 

Trečiojo amžiaus 
universitetas 

 senjorai, 
 TAU valdybos nariai 

~670 

Visuomenės sveikatos 
biuras 

 visi Kauno rajono suaugusieji, 
 suaugusieji nuo 55 m., 
 40-65 m. žmonės turintys riziką 

susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis 
bei cukriniu diabetu, 

 specialistai, kurie pirmi susiduria su 
aukštą savižudybės riziką turinčiais 
asmenimis, 

 Kauno r. įmonių ir įstaigų darbuotojai, 
 ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir 

bendrojo lavinimo įstaigų darbuotojai 

737 

Socialinių paslaugų 
centras 

 senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys 
(iš Kulautuvos, Čekiškės, Domeikavos 
seniūnijų), 

 senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys 
(iš Garliavos ir Garliavos apyl. 
seniūnijų), 

 senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys 
(iš Domeikavos seniūnijos) 

~906 

Kultūros centrai  atskirų seniūnijų suaugusieji, 
 ugdymo įstaigų mokytojai, auklėtojai, 
 senjorai, 
 vidutinio ir vyresnio amžiaus žmonės 

(nuo 30 m.), 
 šeimos su vaikais 

daugiau nei 50 000 

* skaičiai apytiksliai, nes į kai kuriuos renginius nėra registracijos (pvz., parodos) arba dalyvauja 

šeimos su vaikais, t.y. į dalyvių skaičių įtraukti ir ne tik suaugusieji 
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Deja, kadangi didžiosios daugumos Kauno rajono NSŠ teikėjų (išskyrus Švietimo 

centro) pagrindinė veikla nėra švietimas, dažnai dalyvių skaičius nėra fiksuojamas 

specialiuose registracijos sąrašuose, išskyrus tuos renginius, kurie yra finansuojami projektų 

lėšomis. 

Gyventojų informavimo apie NSŠ renginius būdai ir formos 

Kauno rajono gyventojai apie NSŠ renginius yra informuojami naudant pačius 

įvairiausius informacijos kanalus: viešinant renginius NSŠ teikėjų mėnesio planuose, 

socialinių tinklų (dažniausiai facebook) paskyrose ir internetinėse svetainėse, seniūnijų 

internetinėse svetainėse, informuojant suinteresuotus asmenis el. paštu, telefonu, dalijantis 

informacija per socialinius partnerius, taip pat pakabinant plakatus skelbimų lentose įvairiose 

įstaigose, dalijant skrajutes, kviečiant asmeniškai. 

NSŠ renginių finansavimas 

Apklausos rezultatai parodė, kad dauguma trumpalaikių mokymo/si renginių 

finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis, apie 20 proc. renginių finansuojami projektų 

(nacionalinių, ES struktūrinių fondų, Kultūros tarybos) lėšomis, nedidelė dalis renginių 

finansuojami ir asmeninėmis dalyvių lėšomis. 18 ak. val. ir ilgesnės mokymo programos 

dažniausiai finansuojamos projektų lėšomis (Viešosios bibliotekos, Visuomenės sveikatos 

biuro, TAU įgyvendinamos programos) arba tikslinėmis valstybės biudžeto lėšomis (Švietimo 

centro įgyvendinamos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos). 

Apibendrinant apklausos rezultatus, galima konstatuoti, kad 2019 m. NSŠ Kauno rajono 

savivavldybėje buvo vykdomas įvairiomis formomis įvairioms tikslinėms suaugusiųjų grupėms. 

Dažniausiai renginiai, kuriuose dalyvauja rajono suaugusieji yra trumaplaikiai (iki 4 val. trukmės), 

tačiau kai kurie NSŠ teikėjai įgyvendina ir ilgesnes tęstines 40-200 val. kvalifikacijos tobulinimo 

programas, kurios dažniausiai finansuojamos projektų ar valstybės biudžeto lėšomis. 

Siekiant suteikti rajono gyventojams didesnes galimybės mokytis ir tobulinti 

kompetencijas atsižvelgiant į atskirų seniūnijų ar bendruomenių gyventojų poreikius, 2019 m. 

lapkričio 28 d. Kauno rajono savivavldybės taryba patvirtino „Kauno rajono savivaldybės 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų 

savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ir finansavimo tvarkos aprašą“ (nutarimo numeris 

Nr. TS-390). Šis aprašas numato, kad kiekvienais metais savivavldybė skirs lėšų NSŠ 

projektams finansuoti, o projektų konkurse galės dalyvauti visi rajono NSŠ teikėjai bei 

bendruomenės.  

 

NSŠ įgyvendinimo  Kauno rajone  2019 m. stebėsenos rezultatų anlizę atliko  

Loreta Montrimaitė, Kauno r. neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo/si 

koordinatorė 


