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Pranešimo turinys 
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Trumpai apie šalies jaunimo ir studentijos 
situaciją 

Tinklaveika - naujas „įsitvirtinimo po saule“ 
būdas 

Jaunimo laisvės ir įgalinimo problema 



Demografinės duobės gylis 
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2016 m. Lietuvoje gyveno 581,2 
tūkst. 14–29 metų amžiaus 
jaunuolių. Jie sudarė penktadalį 
(20,1 proc.) visų šalies 
gyventojų. 
Per 2015 metus jaunimo suma-
žėjo 21,7 tūkst. (3,7 proc.). 

2016 m. sutartis su aukštosiomis mokyklomis pasirašė 23 468 
studentai – maždaug 10 proc. mažiau nei pernai.  
Sutartis su universitetais sudarė 13 154 asmenys – maždaug 9 
proc. mažiau nei pernai.  
Už studijas mokančių studentų į universitetus 2016 m. priimta 
17 proc. mažiau.  
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Skurdo demografinė dinamika 



Emigracija – ne procesas, o diagnozė 
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2015 m. iš Lietuvos emigravo 19,3 tūkst. 
jaunuolių (2014 m. – 15,9 tūkst.), tai sudarė 
daugumą emigrantų (2015 m. – 43,2 proc.). 
 

2015 m. į Lietuvą grįžo (reemigravo) 7,3 
tūkst. 14–29 metų amžiaus Lietuvos 
Respublikos piliečių (2014 m. – 8,2 tūkst.). 
 

Išvyko 2,6 karto daugiau jaunuolių nei 
sugrįžo. 

Pajamų nelygybė yra esminė ekonominės emigracijos 
priežastis.  
Emigraciją taip pat skatina prasti ateities lūkesčiai. 



Lietuvių išsilavinimo ir gebėjimų disonansai 
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Danija Estija Latvija LIETUVA Bulgarija
Turinčių aukštąjį išsilavinimą dalis tarp 25-64 m. gyventojų (proc.)

Dalyvaujančių neformaliame mokyme dalis tarp 25-64 m. gyventojų
(proc.)
Gebėjimų lygmens indekso balas



21 amžiaus įgūdžiai 
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Žinau – noriu – galiu - darau 



Studentijos įgalinimo barjerai 
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 Švietimas nėra Lietuvos valstybės prioritetinė sritis, nors ši 
sritis yra lemiamas jaunimo patekimo į darbo rinką, sėkmingos 
integracijos ir dalyvavimo visuomenės gyvenime veiksnys. 
  Lietuvoje vienam studentui skiriama 4 kartus mažesnis 
finansavimas negu Estijoje.  
Dėstytojų ir mokslininkų atlyginimai 2-4 kartus mažesni. 
Mokslui ir studijoms beskiriama 0,6 proc. BVP, 1998 m. buvo 
1,3 proc. ir planuota per 10 m. pasiekti 2 proc.  

 Visapusiškas jaunimo galimybių išnaudojimas – būtina 
Lietuvos ekonominio augimo ir socialinės sanglaudos sąlyga.   



Mentaliniai barjerai 
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„Švietimo tikslas turi būti nepriklausomas mokymas mąstančių ir 
veikiančių asmenybių, kurie savo didžiausiu gyvenimo iššūkiu 

mato tarnavimą bendruomenei.“ 
Albertas Einšteinas 



Interneto ir virtualių socialinių tinklų  karta 



XXI a. dažnai vadinamas narcisizmo amžiumi 



Narcizo mitas 

Pagal graikų mitologiją 
jaunikaitis Narcizas įsimylėjo 
savo atvaizdą šaltinio vandens 
veidrodyje, nes manė, kad tai 
vandens dvasios veidas. 
Atspindys nenorėjo palikti 
šaltinio ir Narcizas sunyko iš 
meilės be atsako.  

Mito esmė - savęs neatpažinimas veda į beviltišką pabaigą. 

Presenter
Presentation Notes
 



Pasirinkimo laisvės žabangos 

14 Andreas Gursky nuotrauka - brangiausia visų laikų 
fotografija – 2007 m. parduota už 3,346,456 JAV dolerių 



Laisvė kurti savo ateitį 
Pabudimas iš pasirinkimo (vartojimo) laisvės 
svaigulio pasiekiamas tik suvokus, jog galima 
kitokia – aukštesnė ir kilnesnė – laisvė. Šis 
laisvės suvokimas susijęs su egzistencine 
kūryba (kai gyvenimas tampa kūriniu).  

Jaunimo kūrybai atverti kelią ir suteikti prasmę tegali tik sąmoningas 
įsitraukimas į tautos (bendruomenės) gyvenimą, pasiekiamas:  
 nesuinteresuotu įsipareigojimu, grindžiamu tapatybės suvokimu;  
 asmeniško indėlio svarbos ir naudingumo visumai supratimu;  
 bendrojo gėrio idėjos puoselėjamu. 

 

Tik priklausymas tautai, kovojančiai per amžius dėl išlikimo, 
suteikia individo gyvenimui transcendentinį matmenį, laiduojantį 
laisvės principo pilnatvę. 



Jaunimo įtraukimas į sveikatą puoselėjančių 
bendruomenių tinklo kūrimą 

1. Ugdomi akademinio jaunimo profesiniai gebėjimai: 
suteikiama tarpdisciplininė ir kūrybinė kompetencija, 
gebėjimas orientuotis ir veikti sudėtingoje bei greitai 
kintančioje  profesinėje aplinkoje, sprendžiant tautai 
svarbią problemą – įtvirtinant sveiką gyvenseną. 

2. Ugdomas socialinis jautrumas, solidarumas ir emocinis 
intelektas. 

3. Formuojami jaunimo tapatumo pradai su  gyvenamąja 
aplinka, vietos bendruomenėmis ir, sprendžiant bendrus 
reikalus, ugdoma savanorystė. 

4.   Užtikrinama jaunimo spartesnė asmens branda ir 
praktiniai gebėjimai praktikuoti sveiką gyvenseną. 
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Sveikatą puoselėjančių 
bendruomenių tinklas  

1. Paroda „Natūrali medicina ir sveikatinimo paslaugos“  
 

Parodos teminės sritys: 
 Natūrali medicina ir sveikatinimo paslaugos; 
 Kaimo turizmo ir socialinių ūkių teikiamos sveikatingumo paslaugos; 
 Gyvūnų terapija; 
 Sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų įranga; 
 Konferencijos, seminarai ir kt. šviečiamieji renginiai. 
 

2. Sveikatingumo paslaugų gerosios patirties perdavimo  
ir bendruomeninių sveikatos puoselėjimo projektų rengimo 
centras 
 

3. Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniam 
aktyvumui skatinti 
 



Ar turite klausimų? 

Jūsų 
 įžvalgos 
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