ANKETA

Vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir mokymosi poreikių tyrimas
Gerbiamas respondente,
Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija (NTAUA) atlieka vyresnio amžiaus
žmonių švietimo ir mokymosi poreikių tyrimą.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti šalies vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir mokymosi poreikius ir
pagal tyrimo rezultatus parengti rekomendacijas neformaliojo švietimo tiekėjams šių poreikių
tenkinimui.
Anketa yra anoniminė. Vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik
statistiškai apibendrinti. Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Pažymėkite labiausiai Jūsų
nuostatas, patirtį bei nuomonę atitinkantį atsakymo variantą, o jei tarp pasiūlytų variantų tokio
nerasite – įrašykite savo. Įdėmiai sekite anketos pildymo nurodymus skliausteliuose, nepraleiskite
klausimų.
Anketos pildymui sugaišite apie 15 min.
Jūsų nuomonė mums itin svarbi!
Ačiū už skirtą laiką.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Savivaldybė, kurioje šiuo metu gyvenate (PASIRINKITE įrašytą savivaldybės
pavadinimą)

□

Savivaldybių sąrašas

2. Jūsų išsilavinimas: (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą)

□ pradinis
□ pagrindinis
□ vidurinis
□ profesinis
□ aukštasis neuniversitetinis
□ aukštasis universitetinis
□ kita (įrašykite) ................................................................................................
3. Koks šiuo metu yra pagrindinis Jūsų užsiėmimas? (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo
variantą)

□ studentas (-ė)
□ dirbantis asmuo
□ bedarbis (-ė)
□ pensininkas (-ė)
□ kita (įrašykite) ................................................................................................
4. Ar per pastaruosius vienerius metus esate dalyvavęs/dalyvavusi kokiuose nors
mokymuose, kuriuose įgijote/pagilinote savo asmenines arba profesines žinias? (Prie
kiekvieno pasirinkimo pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą)

Mokymų tematikos

Dalyvavau
keletą kartų

Dalyvavau
vieną kartą

Nedalyvavau

Užsienio kalbos
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Kompiuterinis – skaitmeninis raštingumas
el. paštas, socialiniai tinklai, informacijos paieška, dokumentų
rengimas ir kt.

Ekonomika, vadyba, verslumas
Teisiniai klausimai
vartotojų teisės, darbo teisė, turtiniai klausimai ir pan.

Pilietiškumas, istorija
visuomeninės pareigos valstybei, rinkimų tvarka, įstatymai,
pilietinės akcijos

Meninė saviraiška
dalyvavimas chore, dailė, šokis, teatras

Sveikatingumas
žinios apie sveikatą, sveiką gyvenimo būdą

Psichologija
Projektų rengimas
Finansų valdymas
Amatai
bitininkystė, puodininkystė, nėrimas, karpiniai ir pan.

Žemdirbystė / gyvulininkystė / žemės ūkis
Kvalifikacijos tobulinimo kursai
profesinei veiklai reikalingų žinių gilinimas

Kita(įrašykite) .............................................................

Kita(įrašykite) .............................................................

Kita(įrašykite) .............................................................

5. Kas Jums buvo naudinga dalyvaujant minėtų sričių mokymuose? (PAŽYMĖKITE 2-3
Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus)

□ patobulėjau, pagilinau turimas žinias;
□ susipažinau su naujais žmonėmis, užmezgiau naujus kontaktus;
□ mokymai padėjo išlaikyti turimą darbą;
□ mokymai padėjo susirasti naują / papildomą darbą;
□ mokymai paskatino kurti verslą;
□ atradote naujas galimybes išreikšti save;
□ prasmingai praleidau laisvalaikį;
□ sustiprėjo pasitikėjimas savimi;
□ kita (įrašykite) ................................................................................................
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6. Kas organizavo mokymus, kuriuose dalyvavote per pastaruosius vienerius metus?
(PAŽYMĖKITE organizacijas, kurių organizuojamuose mokymuose lankėtės)

□ universitetas;
□ kolegija;
□ profesinė mokykla;
□ bendruomenės centras;
□ seniūnija;
□ kultūros centras / laisvalaikio salė;
□ biblioteka;
□ muziejus;
□ užimtumo tarnyba;
□ trečiojo amžiaus universitetas;
□ švietimo centras/ švietimo pagalbos tarnyba;
□ nevyriausybinė organizacija;
□ draugija, asociacija;
□ nežinau;
□ kita (įrašykite) ................................................................................................
7. Iš kokių šaltinių sužinote apie Savivaldybėje vykstančius mokymus / renginius?
(PAŽYMĖKITE 2-3 Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantą X)

□ laikraščiai;
□ socialiniai tinklai (Facebook, Twitter ir kt.);
□ informaciniai plakatai;
□ vieši pristatymai kitų mokymų, renginių metu;
□ organizacijų naujienlaiškiai;
□ pažįstamų žmonių rekomendacijos;
□ mokymus/renginius organizuojantys asmenys;
□ internetas;
□ tokia informacija nesidomiu;
□ kita (įrašykite) ................................................................................................
8. Ar Jūs norėtumėte mokytis, pagilinti jau turimas žinias ir įgūdžius, jeigu turėtumėte
tam galimybių? (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą)

□ noriu ir mokausi;
□ noriu, bet nesimokau;
□ nenoriu;
□ nežinau.
9. Kokių sričių mokymuose Jūs norėtumėte dalyvauti ir gilinti žinias, jeigu turėtumėte
palankias sąlygas ir galimybes? (Prie kiekvieno pasirinkimo pažymėkite vieną Jums
labiausiai tinkantį atsakymo variantą)
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Tematikos

Labai
norėčiau

Norėčiau

Nenorėčiau

Visiškai
nenorėčiau

Nežinau

Užsienio kalbos
Kompiuterinio – skaitmeninio
raštingumo
el. paštas, socialiniai tinklai, informacijos
paieška, dokumentų rengimas ir kt.

Verslumo, vadybos, ekonominių
žinių
Teisinių žinių, reikalingų
kasdieniame gyvenime
vartotojų teisės, darbo teisė, turtiniai
klausimai ir pan.

Lietuvių kalbos
Pilietiškumas, istorija
visuomeninės pareigos valstybei, rinkimų
tvarka, įstatymai, pilietinės akcijos

Meninės saviraiškos
dalyvavimas chore, dailė, šokis, teatras

Sveikatingumo
žinios apie sveikatą, sveiką gyvenimo būdą

Psichologijos
Finansų valdymo
Projektų rengimo
Amatų
bitininkystė, puodininkystė, nėrimas,
karpiniai ir pan.

Su žemės ūkiu susijusių dalykų
Kvalifikacijos tobulinimo kursai
profesinei veiklai reikalingų žinių gilinimas

Pozityvios tėvystės
Sportiniai užsiėmimai
mankšta, šiaurietiškas ėjimas ir pan.

Namų ūkio
eksterjeras, interjeras, gėlininkystė,
daržininkystė, maisto gaminimas,
serviravimas ir pan.

Rankdarbių
mezgimas, nėrimas, siuvinėjimas, karpiniai,
dekupažas, tapyba ir pan.

Grožio procedūrų ir paslaugų
manikiūras, makiažas, masažas ir pan.

Socialinių paslaugų
Slauga, pagalba slaugytojams ir pan.

Turizmo
gidų kursai, ekskursijos, ekspedicijos ir pan.

Etnokultūros
papročiai, tradicijos, šventės ir pan.

Kita(įrašykite) ............................
Kita(įrašykite) ............................
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Kita(įrašykite) ............................

10. Kokia mokymosi forma Jums būtų patraukliausia? (Prie kiekvieno pasirinkimo
pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą)
Mokymosi forma

Labai
patrauklu

Patrauklu

Nepatrauklu

Tradicinis mokymas(is) auditorijoje
Nuotolinis mokymasis
Privačios pamokos nedidelei auditorijai
Parodos, mugės, akcijos
Edukacinės išvykos, ekskursijos

11. Kas Jus skatina ar paskatintų mokytis bei gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius?
(PAŽYMĖKITE 2-3 Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus)

□ besikeičiantys reikalavimai darbo rinkoje;
□ mokydamasis tobulėju, plečiu akiratį;
□ galiu geriau save išreikšti;
□ galimybė bendrauti su naujais žmonėmis, užmegzti kontaktus;
□ mokytis skatina mano darbdavys;
□ mokausi, nes dauguma iš mano aplinkos mokosi;
□ noriu prasmingai praleisti laisvalaikį;
□ kita (įrašykite) ................................................................................................
12. Kas Jums trukdo / gali trukdyti mokytis bei gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius?
(PAŽYMĖKITE 2-3 Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus)

□ manau, kad man mokytis jau per vėlu;
□ mokymuisi trūksta lėšų;
□ mokymąsi sudėtinga suderinti su darbu;
□ turimų žinių ir įgūdžių pilnai pakanka;
□ mokymąsi sudėtinga suderinti su šeima;
□ arti nėra kur mokytis;
□ trūksta informacijos apie mokymosi institucijas ir programas;
□ bandžiau mokytis, bet pasirodė per sunku;
□ nėra norimų mokymo programų;
□ sveikata;
□ kita (įrašykite) ................................................................................................
13. Kiek valandų per mėnesį galėtumėte skirti pasirinktiems mokymams? (PAŽYMĖKITE
Jums tinkantį atsakymo variantą)

□ iki 1 val.;
□ 1 – 5 val.;
□ 5 – 10 val.;
□ 10 val. ir daugiau;
14. Kiek lėšų per mėnesį galėtumėte skirti dominančiai mokymosi sričiai? (PAŽYMĖKITE
Jums tinkantį atsakymo variantą)

□ iki 5 Eur;
□ iki 20 Eur;
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□ iki 50 Eur;
□ iki 100 Eur;
□ 100 Eur ir daugiau;
□ neturiu galimybių skirti lėšų;
15. Jūsų lytis:(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą)

□ moteris;
□ vyras.
16. Jūsų amžius:(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą)

□ 50 – 60 m.;
□ 61 – 70 m.;
□ 71 m. ir daugiau.
Jeigu turite pasiūlymų ir pastebėjimų dėl mokymų organizavimo, maloniai prašome jais
pasidalinti:

Dėkojame už atsakymus.
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ANKETA
Elektroninė anketos versija paskelbta https://apklausa.lt

Vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir mokymosi poreikių tyrimas
Gerbiamas respondente,
Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija (NTAUA) atlieka vyresnio amžiaus
žmonių švietimo ir mokymosi poreikių tyrimą.
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti šalies vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir mokymosi poreikius ir
pagal tyrimo rezultatus parengti rekomendacijas neformaliojo švietimo tiekėjams šių poreikių
tenkinimui.
Anketa yra anoniminė. Vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik
statistiškai apibendrinti. Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Pažymėkite labiausiai Jūsų
nuostatas, patirtį bei nuomonę atitinkantį atsakymo variantą, o jei tarp pasiūlytų variantų tokio
nerasite – įrašykite savo. Įdėmiai sekite anketos pildymo nurodymus skliausteliuose, nepraleiskite
klausimų.
Anketos pildymui sugaišite apie 15 min.
Jūsų nuomonė mums itin svarbi!
Ačiū už skirtą laiką.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Savivaldybė, kurioje šiuo metu gyvenate (PASIRINKITE įrašytą savivaldybės
pavadinimą)
- pasirinkti -

2. Jūsų išsilavinimas. (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą)
pradinis
pagrindinis
vidurinis
profesinis
aukštasis neuniversitetinis
aukštasis universitetinis
kita (įrašykite)

3. Koks šiuo metu yra pagrindinis Jūsų užsiėmimas? (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį
variantą)
7

studentas (-ė)
dirbantis asmuo
bedarbis (-ė)
pensininkas (-ė)
esu vaiko priežiūros atostogose

4. Ar per pastaruosius vienerius metus esate dalyvavęs/dalyvavusi kokiuose nors
mokymuose, kuriuose įgijote/pagilinote savo asmenines arba profesines žinias? (Prie
kiekvieno pasirinkimo PAŽYMĖKITE vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą)
Dalyvavau keletą kartų Dalyvavau vieną kartą Nedalyvavau
Užsienio kalbos
Kompiuterinis-skaitmeninis raštingumas
Ekonomika, vadyba, verslumas
Teisiniai klausimai
Pilietiškumas, istorija
Meninė saviraiška
Sveikatingumas
Psichologija
Projektų rengimas
Finansų valdymas
Amatai
Žemdirbystė, gyvulininkystė, žemės ūkis
Kvalifikacijos tobulinimo kursai

5. Kas Jums buvo naudinga dalyvaujant minėtų sričių mokymuose? (PAŽYMĖKITE
Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus)
patobulėjau, pagilinau žinias
susipažinau su naujais žmonėmis, užmezgiau naujus kontaktus
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mokymai padėjo išlaikyti turimą darbą
mokymai padėjo susirasti naują / papildomą darbą
mokymai paskatino kurti verslą
atradau naujas galimybes išreikšti save
prasmingai praleidau laisvalaikį
sustiprėjo pasitikėjimas savimi
kita (įrašykite)

6. Kas organizavo mokymus, kuriuose dalyvavote per pastaruosius vienerius metus?
(PAŽYMĖKITE organizacijas, kurių organizuojamuose mokymuose lankėtės)
universitetas
kolegija
profesinė mokykla
bendruomenės centras
seniūnija
kultūros centras / skyrius
biblioteka
muziejus
užimtumo tarnyba
trečiojo amžiaus universitetas
švietimo centras / švietimo pagalbos tarnyba
nevyriausybinė organizacija
draugija, asociacija
nežinau

7. Iš kokių šaltinių sužinote apie savivaldybėje vykstančius mokymus / renginius?
(PAŽYMĖKITE 2-3 Jums tinkančius atsakymo variantus)
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laikraščiai
socialiniai tinklai (Facebook, Twitter ir kt.)
informaciniai plakatai / skelbimai
vieši pristatymai kitų mokymų / renginių metu
organizacijų naujienlaiškiai
pažįstamų žmonių rekomendacijos
mokymus / renginius organizuojantys asmenys
internetas
tokia informacija nesidomiu

8. Ar jūs norėtumėte mokytis, pagilinti žinias ir įgūdžius, jeigu turėtumėte tam
galimybių? (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą)
noriu ir mokausi
noriu, bet nesimokau
nenoriu
nežinau

9. Kokių sričių mokymuose Jūs norėtumėte dalyvauti ir gilinti žinias, jeigu turėtumėte
palankias sąlygas ir galimybes? (Prie kiekvieno pasirinkimo PAŽYMĖKITE Jums
labiausiai tinkantį atsakymo variantą)
Labai
norėčiau

Norėčiau Nenorėčiau

Visiškai
nenorėčiau

Nežinau

Užsienio kalbos
Kompiuterinio-skaitmeninio raštingumo
Verslumo, vadybos, ekonominių žinių
Teisinių žinių, reikalingų kasdieniame
gyvenime
Lietuvių kalbos
Pilietiškumo, istorijos
Meninės saviraiškos
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Labai
norėčiau

Norėčiau Nenorėčiau

Visiškai
nenorėčiau

Nežinau

Sveikatingumo
Psichologijos
Finansų valdymo
Projektų rengimo
Amatų
Su žemės ūkiu susijusių dalykų
Pozityvios tėvystės
Sportinių užsiėmimų
Namų ūkio
Rankdarbių
Grožio procedūrų ir paslaugų
Socialinių paslaugų
Turizmo
Etnokultūros

10. Kokia mokymosi forma Jums būtų patraukliausia? (Prie kiekvieno pasirinkimo
PAŽYMĖKITE vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą)
Labai patrauklu Patrauklu Nepatrauklu
Tradicinis mokymasis auditorijoje
Nuotolinis mokymasis
Privačios pamokos nedidelei auditorijai
Parodos, mugės, akcijos
Edukacinės išvykos, ekskursijos

11. Kas Jus skatina ar paskatintų mokytis bei gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius?
(PAŽYMĖKITE 2-3 Jums labiausiai tinkančius variantus)
besikeičiantys reikalavimai darbo rinkoje
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mokydamasis(-si) tobulėju, plečiu akiratį
galiu geriau save išreikšti
galimybė bendrauti su naujais žmonėmis, užmegzti kontaktus
mokytis skatina darbdavys
mokausi, nes dauguma iš mano aplinkos mokosi
noriu prasmingai praleisti laisvalaikį

12. Kas Jums trukdo / gali trukdyti mokytis bei gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius?
(PAŽYMĖKITE 2-3 Jums tinkančius atsakymo variantus)
manau, kad man mokytis jau per vėlu
mokymuisi trūksta lėšų
mokymąsi sudėtinga suderinti su darbu
turimų žinių ir įgūdžių pilnai pakanka
mokymąsi sudėtinga suderinti su šeima
arti namų nėra kur mokytis
trūksta informacijos apie mokymosi institucijas ir programas
bandžiau mokytis, bet pasirodė per sunku
nėra norimų mokymo programų
sveikata

13. Kiek valandų per mėnesį galėtumėte skirti pasirinktiems mokymams? (PAŽYMĖKITE
Jums tinkantį atsakymo variantą)
iki 1 val.
1 – 5 val.
5 – 10 val.
10 val. ir daugiau

14. Kiek lėšų per mėnesį galėtumėte skirti dominančiai mokymosi sričiai?
(PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą)
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iki 5 eurų
iki 20 eurų
iki 50 eurų
100 eurų ir daugiau
neturiu galimybių skirti lėšų

15. Jūsų lytis (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą)
moteris
vyras

16. Jūsų amžius (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą)
50 – 60 m.
61 – 70 m.
71 m. ir daugiau

Jeigu turite pasiūlymų ir pastebėjimų dėl mokymų organizavimo, maloniai prašome jais
pasidalinti:

Dėkojame už atsakymus.
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