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2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT08 „EEE
stipendijų programa“;
„Suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų plėtotė taikant e-mokymą“;
EEE-LT08-ŠMM-01-K-01-014;
Norsk Nettskole (Norvegija), Fleksibel utdanning Norge (Norvegija);
12 mėn. – 2015 rugsėjis-2016 rugsėjis;

Lietuvos darbo biržos duomenimis (EURES, 2014), 2014 m. liepos 1d. buvo
registruota 156,5 tūkst. bedarbių (8,6 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų). Didžioji jų
dalis neturi įgiję jokios profesinės kvalifikacijos arba jų turima kvalifikacija neatitinka
šiuolaikinės darbo rinkos poreikių. Daugiau nei penktadalis užimtų gyventojų (22,9 proc.)
dirba neturėdami kvalifikacijos, t. y. yra pabaigę tik pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo
programas. Tai atskleidžia suaugusiųjų įtraukimo į mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimo
svarbą sudarant jiems kuo palankesnes sąlygas. Suaugusiųjų švietimo vaidmuo akcentuojamas
Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų dokumentuose (Hamburgo deklaracija, 1997; Lisabonos
strategija, 2000; Hagos deklaracija, 2000; Darnaus vystymosi švietimo strategija, 2005,
Europos Parlamento rezoliucija dėl švietimo, mokymo ir strategijos „Europa 2020“, 2012 ir
kt.). Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų veiksmų plane (patvirtintame Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-851) nurodoma,
kad, palyginti su Europos Sąjungos šalimis, 2011 m. Lietuvoje 25–64 m. gyventojų,
dalyvaujančių formaliajame ar neformaliajame švietime, dalis buvo 1,5 karto mažesnė nei
Europos Sąjungos šalių vidurkis (atitinkamai 5,9 proc. ir 8,9 proc.), o nuo Europos Sąjungos
2020 m. siekinio (15 proc.) ji skyrėsi 2,5 karto. Švietimo strategijoje iškelti siekiai – kad 2017
m. mokymosi visą gyvenimą lygis siektų 8 proc., o 2022 m. – 12 proc. Projekto pareiškėjas,
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, turi suaugusiųjų mokymo patirtį. Tęstinis
profesinis mokymas centre apima suaugusiųjų formalųjį ir neformalųjį profesinį mokymą (-si).
Projektas apims tikslinių grupių asmenis pagal numatomas kvalifikacijos tobulinimo
priemones:
• profesinę reaktyvaciją, reiškiančią anksčiau įgytos tam tikros profesinės
kvalifikacijos atnaujinimą (moterys po vaiko auginimo atostogų, asmenys po ilgalaikės
pertraukos ar dėl ligos, kai laikinai nutraukiama profesinė veikla, į kurią po kurio laiko
grįžtama);
• profesinį perkvalifikavimą, kuriuo įgyjama kita, iki šiol dar neturėta,
kvalifikacija, suteikianti galimybę pereiti iš vienos profesinės veiklos į kitą (jauni ar ilgalaikiai
bedarbiai).
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