Apklausa,
skirta neformalaus suaugusiųjų švietimo
poreikiui Molėtų rajone ištirti
vykdyta 2021 m. vasario-kovo mėn. elektroninėje erdvėje

Apklausoje dalyvavo 85 respondentai
Respondentai pagal amžių
iki 30
4,7%

Respondentai pagal socialinį statusą

71 ir daugiau
8,2%

30-40
15,3%

Nedirba
25,9%

61-70
24,7%

41-50
20,0%

Dirbantys
74,1%
51-60
27,1%

Respondentai pagal išsilavinimą
profesinis
11,8%

vidurinis
1,2%

1. Klausimas. Ar šiuo metu norėtumėte mokytis/tobulintis?
Ne 6 (7%)

aukštasis
87,1%

Taip 79 (93%)

2. Kokios mokymo/mokymosi sritys Jus domintų? (pažymėkite 3 sritis)

atsakė 80 (94,1%) apklaustųjų
33 (41,3%)

užsienio k. (anglų)
sveika gyvensena

32 (40%)

psichologija ir pedagogika

32 (40%)
28 (35%)

kompiuterinis raštingumas

25 (31%)

sodininkystė ir daržininkystė

24 (30%)

meninė saviraiška

20 (25%)

savirealizacija

18 (22,5%)

tradiciniai lietuviški amatai

15 (18,8%)

grožio paslaugos

14 (17,5 %)

teisė (vartotojų, darbo, turto)
asmens finansų valdymas

13 (16,3%)

maisto gaminimas

13 (16,3%)
11 (13,8%)

istorija ir pilietiškumas

10 (12,5%)

ekonomika ir verslumas

7 (8,8%)

pozityvi tėvystė

2 (2,5%)

užsienio k. (rusų)

3 (3,8%)
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3. Kokia mokymosi trukmė Jus tenkintų?

4. Koks Jums būtų patogiausias laikas mokytis?
atsakė 80 (94,11 %)

atsakė 79 (92,9 %)

laikas nesvarbu
17,5%

rytinis (iki 12 val.)
20,0%

atostogų metu
2,5%
ilgalaikiai mokymai (2
ir daugiau savaičių)
29,1%

trumpalaikiai mokymai
(nuo 1 iki 8 val.)
34,2%

savaitgaliais
8,8%

dienos (nuo 12 iki
16 val.)
12,5%

vidutinės trukmės
mokymai (2-5 dienos)
36,7%

vakarinis (nuo 16 val.)
38,8%

5. Kokio tipo institucijoje norėtumėte mokytis?
atsakė 78 (91,8%)
32 (41%)

bibliotekose
26 (33,3%)

savo darbo vietoje
22 (28,2%)

trečiojo amžiaus universitete
18 (23,1%)

kultūros centre

17 (21,8%)

bendruomenių centruose
14 (17,9%)

švietimo pagalbos tarnyboje
turizmo ir verslo inform. centre

13 (16,7%)

meno mokykloje

13 (16,7%)
11 (14,1%)

visuomenės sveikatos biure
krašto muziejuje

10 (12,8%)

profesinėje mokykloje

10 (12,8%)

seniūnijose

10 (12,8%)
6 (7,7%)

užimtumo tarnyboje

4 (5,1%)

vietos veiklos grupėje

3 (3,9%)

kita (nuotoliniu būdu)
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6. Kur turėtų būti skelbiama informacija apie neformaliojo suaugusiųjų mokymosi galimybes?
atsakė 80 (94,1 %)

53 (66,3 %)

socialiniuose tinkluose (Facebook)

39 (48,8 %)

savivaldybės tinklapyje

37 (46,3%)

Molėtų krašto laikraštyje

24 (30%)

švietimo pagalbos tarnybos tinklapyje

20 (25%)

viešosios bibliotekos tinklapyje

organizacijų naujienlaiškiuose

11 (13,8 %)

informaciniuose plakatuose

11 (13,8%)
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7. Jūsų pasiūlymai, pageidavimai, pastabos dėl neformaliojo suaugusiųjų mokymosi
Molėtų rajone (prašome parašyti)
➢ man patiko TAU studijos

➢ geriausia kad būtų nemokami, idealu - jei būtų išduodami pažymėjimai, patvirtinantys dalyvavimą.
➢ sutinku su viskuo
➢ Jūsų pasiūlymai mane labai tenkina. Nuoširdus ačiū.

➢ Noriu mokytis užsienio kalbų, sportuoti: joga, pilatesas. Kad užsiėmimai vyktų jaukioje aplinkoje, o
geriausia šiuo metu tai nuotoliniu būdu. Ir kad savivaldybė remtų tokias veiklas. Kol kas labai trūksta
aukštesnio lygio mokymų.
➢ Arba niekas nieko nesiūlo, arba nėra informacijos

➢ Molėtuose mažai vykdoma įvairių kursų, norėtųsi kad jų būtų kuo daugiau, kad žmonėms norintiems
tobulėti, rasti vietą darbo rinkoje būtų suteikta visos galimybes.
➢ Pageidaujama kompiuterinio raštingumo sritis - programavimo pradžiamokslis ar panašių skaitmeninio
raštingumo įgūdžių ugdymas (kad tarp dabartinio jaunimo nebūtume beraščiais).

7. Jūsų pasiūlymai, pageidavimai, pastabos dėl neformaliojo suaugusiųjų mokymosi Molėtų
rajone (prašome parašyti)
➢ Reikalingi mokymai

➢ Viskas vyko gerai iki karantino. Taip ir toliau.
➢ Būtų smagu, kad mokymai vyktų.
➢ Būtų puiku, jei apie Lietuvos istoriją pasakotų Istorijos mokslų daktarai, profesoriai

➢ Gerai, kai mokymai būna įdomūs klausytojų grupei, kai įtraukiami klausytojai, paliekama laiko atsakymui į
klausymus. Svarbu, kad gautas žinias klausytojai gebėtų pritaikyti sau.
➢ Kad tik vėl atsigautų įvairios švietėjiškos, edukacinės veiklos, susitikimai, pristatymai...
➢ Trūksta mokymų

➢ Plėtoti mokymąsi seniūnijose
➢ Trūksta informacijos
➢ Kompiuterio kursų ne pradedantiesiems, įvairios programos, programavimas

➢ Jei mokymai vyktų nuotoliniu būdu, norėčiau, kad būtų galima peržiūrėti vaizdo įrašą, jei mokymo laikas
netiko ir negalėjau dalyvauti online

Apibendrinant
• didžioji dauguma apklaustųjų (93 %) atsakė, kad šiuo metu norėtų mokytis
• daugiau kaip trečdalį respondentų domina – anglų kalba, sveika gyvensena,
psichologija ir kompiuterinis raštingumas
• labiausiai respondentai pageidautų mokytis savo darbo vietoje, bibliotekose ir
trečiojo amžiaus universitete
• respondentus vienodai domina tiek trumpalaikiai, tiek vidutinės trukmės, tiek
ilgalaikiai mokymai
• patogiausias mokymosi laikas – vakarinis, nuo 16 val. (38,8 % apklaustųjų)
• daugiau kaip pusė apklaustųjų mano, kad informacija apie neformaliojo suaugusiųjų
mokymosi galimybes turėtų būti skelbiama socialiniuose tinkluose
• daugiau kaip trečdalis mano, kad informacija apie organizuojamus mokymus turėtų
būti skelbiama savivaldybės tinklapyje ir rajono laikraštyje

