ANKETOS REZULTATAI
Respondentų susidomėjimas mokymosi sritimis bei kryptimis.
01. Verslas, ekonomika, pinigai
Smulkus verslas, prekyba
Mokesčiai, pajamų deklaravimas
Nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas,
paveldėjimas
Asmeninių finansų tvarkymas
Nedomina

Susidomėjo
14
6
9

02. Menas, kultūra, etnokultūra
Muzika
Tautodailė: pynimas, audimas ir kt. amatai
Liaudies papročiai ir tradicijos
Dailė: tapyba, grafika, skulptūra, tekstilė
Teatras
Literatūra
Kino ir foto menas
Nedomina

Susidomėjo
15
29
26
10
13
12
8
13

03. Komunikacija, kompiuterinis
raštingumas, užsienio kalbos
Darbo kompiuteriu įgūdžiai
Anglų kalba
Vokiečių arba prancūzų kalba
Taisyklingas gimtosios kalbos vartojimas
Iškalbos menas
Nedomina

Susidomėjo

13
45

30
19
3
11
16
25

04. Religija ir okultizmas
Katalikybė
Kitos krikščioniškosios religijos
(protestantizmas, stačiatikybė)
Kitos tradicinės religijos (judaizmas, islamas,
budizmas)
Moderniosios religijos ir sektos
Magija spiritizmas
Nedomina

Susidomėjo
16
2

05. Mokslas
Aplinkos apsauga, ekologija
Geografija, kelionės
Astronomija
Inžinerija, naujos technologijos
Psichologija

Susidomėjo
14
30
8
3
24

3
2
5
53

Ugdymo ir švietimo mokslas
Vadyba, ekonomika
Istorija
Filosofija, sociologija
Kalbotyra
Nedomina

1
7
8
7
0
24

06. Politika ir visuomeninis gyvenimas
Lietuvos vidaus ir užsienio politika
Šalies socialinė ir ūkio situacija
Savivalda ir vietos bendruomenių veikla
Lietuva Europos Sąjungoje
NATO ir nacionalinis saugumas
Nedomina

Susidomėjo
16
6
20
9
4
48

07. Įstatymai ir žmogaus teisės
Apie vartotojo teisių apsaugą
Apie civilinę teisę
Apie administracinę teisę
Apie vaiko teises
Apie nusikalstamumo prevenciją
Nedomina

Susidomėjo
23
19
9
3
13
38

08. Sveikata, medicina, kūno kultūra
Kūno grožis ir jo puoselėjimas
Ligos ir jų profilaktika
Ligonių slauga
Reabilitacija (aktyvus organizmo atstatymas po
traumos, infarkto, insulto)
Joga, meditacija
Aktyvi senatvė
Sveika mityba
Žalingų įpročių prevencija
Nedomina

Susidomėjo
19
26
10
17

09. Žemės ūkis, sodininkystė, daržininkystė
Sodininkystė, daržininkystė
Ekologinė žemdirbystė, vaistažolių auginimas
Sėklų auginimas
Nedomina

Susidomėjo
33
15
7
37

10. Namų ūkis, buities kultūra
Energijos taupymas buityje
Būsto interjeras (apdaila/apstatymas)
Statybos ir remonto darbai
Maisto gaminimas

Susidomėjo
7
15
10
33

16
34
36
5
11

Automobilis ir jo priežiūra
Nedomina

5
29

11. Sielos harmonija, bendravimas, ugdymas
Bendravimo psichologija
Konfliktų sprendimas
Partnerystė ir intymus gyvenimas
Tėvų ir vaikų santykiai
Vaikų ugdymas
Nedomina

Susidomėjo
38
16
4
15
2
31

12. Laisvalaikis, hobis
Medžioklė ir žūklė
Naminių gyvūnų auginimas
Turizmas
Sportas
Rankdarbiai
Kita (įrašykite...)
Nedomina

Susidomėjo
1
5
26
8
30
6
17

Prie skilties „Kita“ įrašė:






televizija, internetas
kelionės
kultūra
aplinkos puoselėjimas
šokis
Labiausiai sudominusios mokymosi kryptys
1. Bendravimo psichologija
2. Sveika mityba
3. Aktyvi senatvė
4. Sodininkystė, daržininkystė ir
maisto gaminimas
5. Darbo kompiuteriu įgūdžiai,
geografija, kelionės, rankdarbiai
6.Tautodailė: pynimas, audimas ir
kt. amatai
7. Liaudies papročiai ir tradicijos,
ligos ir jų profilaktika, turizmas
8. Psichologija
9. Apie vartotojo teisių apsaugą
10. Savivalda ir vietos
bendruomenių veikla

Apklaustiesiems tinkamiausi mokymosi būdai.
Paskaitos
Praktiniai užsiėmimai
Diskusijos ir dalinimasis patirtimi
Išvykos, ekskursijos
Namų darbų atlikimas
Nepažymėjo nei vieno

37
31
18
57
7
8

Taigi, daugumai respondentų tinkamiausias mokymosi būdas yra išvykos bei ekskursijos. Kita dalis
respondentų labai nedideliu skirtumu norėtų mokytis per paskaitas ir praktinius užsiėmimus.
Apklaustieji vidutiniškai vertina mokymąsi, kurio forma yra diskusijos bei dalinimasis patirtimi, o
mažiausia dalis apklaustųjų nori mokytis namuose atlikdami namų darbų užduotis.

Paskutinėje anketos skiltyje, kurioje respondentai turėjo individualiai parašyti, kas dar juos domintų
bei ko galėtų pamokyti kitus, apklaustieji buvo visai neaktyvūs sulaukėme vos kelių atsakymų.
Skiltyje, kas dar jus domintų, vienas respondentas pažymėjo, jog jį domina linijiniai šokiai, dar
vienas pažymėjo, jog norėtų pasidomėti psichine ligonių priežiūra bei dvasiniu tobulėjimu. Dar
vienas respondentas įvardijo, kad jį domintų bendravimas su visuomene, o kitas, kad pasidomėtų
kraštotyros klausimais. Vienas iš apklaustųjų norėtų pagilinti žinias alternatyviojoje medicinoje ir
įgauti šioje srityje praktikos. Darbą su kompiuteriu bei maisto gaminimą respondentas dar kartą
pažymėjo prie papildomos skilties išryškindamas, kad šie dalykai jie domina labiausiai. Maisto
gaminimas, išvykos, ekskursijos bei darbo kompiuteriu įgūdžiai svarbūs ir dar vienam respondentui.
Vienas iš apklaustųjų norėtų didžiausią dėmesį skirti dvasiniam tobulėjimui, o kitas sveikatos bei
medicinos klausimams. Žemės ūkis, sodininkystė bei daržininkystė dar vieną respondentą
dominančios sritys. Susitikimai su rašytojais, muzikais, menininkais, kelionių įspūdžių dalinimasis
bei ekskursijos dar vieno respondento interesų sritys.
Apklaustieji labai negausiai norėjo įvardinti ko galėtų pamokyti kitus bei pasidalinti patirtimi.
Vienas respondentas įvardijo, jog galėtų pamokyti šaukštų drožimo iš medžio, lentelių darymo bei
tekinimo iš medžio. Dar vienas respondentas norėtų pasidalinti patirtimi sveikatos klausimais. Ir
paskutinysis apklaustasis, kuris įvardijo ko galėtų pamokyti kitus, tai jis galėtų pakalbėti apie
paveldimumą, t. y. apie paveldimas ligas, paveldimų ligų perdavimą palikuonims ir t. t.

