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Įvadas 
Vertinamas objektas – daugiakalbė Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė 

platforma „Epale“, pasiekiama adresu https://epale.ec.europa.eu/lt. Šiais metais Lietuvoje 

„Epale“ švenčia jau 5-ąjį gimtadienį. Kas mėnesį šioje platformoje apsilanko apie 1134 

lankytojai. 

Suaugusiųjų mokymo specialistų (suaugusiųjų švietėjų, instruktorių, konsultuojančių ir 

pagalbą teikiančių darbuotojų, tyrėjų, mokslininkų, politikos formuotojų ir kitų švietimo 

atstovų) nuomonės tyrimo apie „Epale“ platformą, jos teikiamas galimybes ir naudojimosi 

platforma patirtį anketa pateikiama internete adresais 

https://forms.gle/SvXbdTcjbshmR8co7  (tiesioginė nuoroda) ir 

https://epale.ec.europa.eu/lt/content/ka-manote-apie-epale-platforma-issakykite-savo-

nuomone-dabar (nuoroda į klausimyną „Epale“ tinklalapyje).  

Mišraus tyrimo metodika 

Tyrimo strategija. Tyrime taikytos kiekybinė ir kokybinė duomenų rinkimo ir analizės 

strategijos. Mišraus tyrimo strategija pasirinkta, siekiant suderinti kiekybinio ir kokybinio 

tyrimo prieigas ir užtikrinti kompleksinį požiūrį į duomenų rinkimą. 

Tyrimo imtis. Tiriamųjų imtis suformuota taikant tikslinę (kriterinę) atranką, naudojamą 

situacijose, kai tyrėjai iš anksto daug ką žino apie tyrimo objektą ir sąmoningai pasirenka tam 

tikrus atvejus, nes jie yra suvokiami kaip galintys suteikti vertingiausios informacijos kriterinės 

atrankos pagrindu. Tokiu būdu tiriami keli generalinės aibės vienetai, siekiant juos visiškai 

suprasti. Tyrime dalyvavo kelios „Epale“ vartotojų grupės: pradedantieji „Epale“ portalo 

vartotojai, pažengusieji vartotojai ir aktyvūs vartotojai. Atsižvelgiant į tai, kad tiriama viena 

švietimo platforma, imties sudarymui buvo pasirinktas paprastosios atsitiktinės imties 

sudarymo būdas. Siekiamybė – surinkti ne mažiau kaip 80 respondentų, tačiau tyrime dalyvavo 

120 asmenų. Kiekybinėje apklausoje dalyvavo 101 respondentas, interviu buvo vykdoma su 7 

„Epale“ ekspertais ir aktyviais „Epale“ platformos vartotojais, focus grupės diskusija vyko 

trijose sutelktose grupėse (iš viso 12 „Epale“ ekspertų, „Epale“ andragogų ir aktyvių „Epale“ 

platformos vartotojų). 

Tyrimo instrumentas.  

Atliekant kiekybinį tyrimą, naudoti du kiekybinio tyrimo klausimų blokai (demografinis 

ir turinio). Turinio bloką sudarė šie klausimai: 

1. Kaip dažnai naudojatės „Epale“ platforma? 

2. Kokio aktyvumo vartotojas esate (įsivertinkite save)? 

3. Kokiais tikslais naudojatės „Epale“ platforma? 

https://epale.ec.europa.eu/lt
https://forms.gle/SvXbdTcjbshmR8co7
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/ka-manote-apie-epale-platforma-issakykite-savo-nuomone-dabar
https://epale.ec.europa.eu/lt/content/ka-manote-apie-epale-platforma-issakykite-savo-nuomone-dabar
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4. Klausimai apie platformos žinomumą; 

5. Klausimai apie platformos tinkamumą; 

6. Klausimai apie platformos prieinamumą; 

7. Klausimai apie vartotojų įsitraukimą; 

8. Klausimai apie dalyvavimo kokybę; 

9. Klausimai apie grįžtamumą; 

10. Klausimai apie poveikį. 

Kiekybinio tyrimo anketa pateikiama 1 priede. 

Duomenų analizės metodai. Kiekybiniai duomenys apdoroti taikant kiekybinės 

statistinės analizės metodus. Analizuojant kokybinius duomenis pasitelkiama turinio analizės 

(content analysis) metodika. Tyrimo metodologija remiasi kiekybinių ir kokybinių metodų  

papildomumo principu. Pasirinktas kiekybinis tyrimas, kuriam būdingas objektyvus požiūris į 

realybę, o objektas suvokiamas kaip jį apibūdinančių požymių visuma (Bilevičienė ir 

Jonušauskas, 20111; Gaižauskaitė ir Mikėnė, 20142). Kokybiniam tyrimui atlikti pasirinktas 

focus grupės metodas. Kaip pažymi mokslininkai (Bitinas, Rupšienė ir Žydžiūnaitė, 20083; 

Kardelis, 20164; Žydžiūnaitė ir Sabaliauskas, 20175), focus grupė tinkama, kai tikslas yra 

suprasti požiūrių, nuomonių skirtumus; atskleisti įtaką darančius veiksnius; išgirsti įvairias 

nuomones, idėjas; surinkti informaciją. 

  

 

1 Bilevičienė, T., & Jonušauskas, S. (2011). Statistinių metodų taikymas rinkos tyrimuose. Vilnius: 

Mykolo Romerio universitetas. 
2 Gaižauskaitė, I., & Mikėnė, S. (2014). Socialinių tyrimų metodai: apklausa. Vilnius: Mykolo 

Romerio universitetas. 
3 Bitinas, B., Rupšienė, L., & Žydžiūnaitė, V. (2008). Kokybinių tyrimų metodologija. Socialinių 

mokslų kolegija. 
4 Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai: (edukologija ir kiti socialiniai 

mokslai). Vadovėlis. Šiauliai: Lucilijus. 
5 Žydžiūnaitė, V., & Sabaliauskas, S. (2017). Kokybiniai tyrimai: principai ir metodai: vadovėlis 

socialinių mokslų studijų programų studentams. Vaga. 
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I. Kiekybinis tyrimas 
1.1 Kiekybinio tyrimo metodologija 

Atliekant kiekybinį tyrimą remtasi normatyvine paradigma. Kaip teigia Kardelis 

(2006), normatyvinė paradigma (modelis) apima dvi pagrindines idėjas. Pirmoji teigia, kad 

žmogaus elgesys iš esmės yra valdomas taisyklių, antroji nurodo, kad socialinis reiškinys turėtų 

būti tyrinėjamas gamtos mokslų metodais (šiuo požiūriu normatyvinės studijos yra 

pozityvistinės). Tyrėjai, besilaikantys normatyvinio požiūrio, stengiasi kurti ir patvirtinti 

bendras žmogaus elgesio teorijas. Kai kurių mokslininkų nuomone (Cohen ir kt., 19946; Lesley, 

20127), šios teorijos skatina tyrėjus nuo kasdieninio pasaulio patirties ir supratimo gręžtis į 

abstrakcijų pasaulį. Pagrindine realija jie laiko grupiškumą, kuris nepriklauso nuo atskiro 

individo ir pasireiškia visuomenėje, jos institucijose ir organizacijose. Todėl teorijos vaidmuo 

tampa išaiškinti, kaip realybė egzistuoja šiose formose ir kokiomis permainomis galima 

padaryti ją veiksmingesnę. Krathwohl (2009)8 teigimu, kiekybiniai tyrimai dažniausiai taikomi 

atrastiems dėsniams, modeliams, teorijoms patvirtinti.  

Šio tyrimo metodika buvo siekiama praplėsti kaupiamus duomenis apie „Epale“ 

platformos naudojimosi priežastis, ištirti šios platformos teikiamas galimybes. Tyrimui atlikti 

pasirinkta mišraus tyrimo strategija, apimanti kiekybinio ir kokybinio tyrimo prieigų derinimą, 

taip užtikrinant kompleksinį požiūrį į duomenų rinkimą. Taigi kiekybinė tyrimo dalis leidžia 

nustatyti faktinę informaciją apie „Epale“ platformos vartotojus, jų poreikius, platformos 

naudojimo dažnumą, priežastis, skatinančias naudotis „Epale“ platforma, ir teikiamos 

informacijos prieinamumą. Kokybinio tyrimo pagalba siekiama koncentruotis į „Epale“ 

ekspertų patirtį, atskleidžiančias stipriąsias „Epale“ platformos puses, priežastis, skatinančias 

ekspertus aktyviai naudotis šia platforma, taip pat į ekspertų nuomonę ir siūlymus, kaip būtų 

galima aktyviau paskatinti suaugusiųjų švietimo bendruomenės narius naudotis šia platforma.  

Kiekybinio empirinio tyrimo instrumentas – klausimynas (anketa). Anketinės 

apklausos pranašumas yra tas, kad ištyrus dalį populiacijos išvados konstruojamos visai 

populiacijai, t. y. patikimai atspindi visą populiaciją (Gaižauskaitė, Mikėnė, 20149). Taigi 

 

6 Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1994). Educational research methodology. Athens: 

Metaixmio. 
7 Andres, L. (2012). Designing and doing survey research. Sage. 
8 Krathwohl, D. R. (2009). Methods of educational and social science research: The logic of 

methods. Waveland Press. 
9 Gaižauskaitė, I. ir Mikėnė, S. (2014). Socialinių tyrimų metodai: apklausa: vadovėlis. Vilnius: 

Mykolo Romerio universitetas. 
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anketinė apklausa leidžia ištirti „Epale“ platformos vartotojų poreikius ir platformos 

prieinamumą visos Lietuvos mastu.  

Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti, kokios temos, skelbiamos „Epale“ platformoje, yra 

aktualiausios platformos vartotojams. Respondentų buvo prašoma įvertinti į penkias grupes 

sujungtas temas. Taip buvo siekiama sužinoti, kokios temos yra svarbios suaugusiųjų 

švietėjams, o kokiomis respondentai visiškai nesidomi.  

Vertinant klausimyno skales sudarančių kintamųjų vidinį suderinamumą (Cronbach’o 

alpha nuo 0.854 iki 0.976), galima daryti išvadą, kad visos skalės yra homogeniškos ir 

matavimo priemonė yra pakankamai patikima. 

1.2 Kiekybinio tyrimo dalyviai 

1.2.1 Suaugusiųjų švietėjų įsitraukimas į „Epale“ platformos tyrimą 

„Epale“ platformos tyrimas pradėtas 2020  m. liepos 27 d. ir baigtas 2020 m. spalio 

28 d. Duomenys rinkti daugiau nei 3 mėnesius. Kvietimas dalyvauti tyrime buvo nuolat 

viešinamas „Epale“ portale, siunčiamas naujienlaiškiu, el. paštu. Internetu anketą pildė 101 

respondentas. Viena iš gautųjų anketų buvo sugadinta, taigi iš viso gauta 100 atsakytų anketų. 

Atsakymų pagal respondentų aktyvumą pasiskirstymas pateiktas 1 lentelėje. 

1 lentelė. Apklausos atsakymai: respondentų aktyvumas per mėnesį (n=100). 

Nr. Mėn. Atsakymų skaičius 

1 2020 m. liepa 39 

2 2020 m. rugpjūtis 38 

3 2020 m. rugsėjis 7 

4 2020 m. spalis 17 

 

Vangus suaugusiųjų švietėjų įsitraukimas į „Epale“ tyrimą gali būti aiškinamas tuo, kad 

suaugusiųjų švietėjai nėra aktyvūs šios platformos veikėjai, taip pat nėra linkę kurti savo 

profesinę ir institucinę tapatybę šioje platformoje. 2019 m. duomenys rodo, kad „Epale“ 

platforma turi apie 8 proc. aktyvių lankytojų, vidutiniškai 98 suaugusiųjų švietėjai (iš 2 553 

unikalių lankytojų) per mėnesį įsitraukia į įvairias „Epale“ portalo veiklas, t. y. prisideda prie 

„partnerių paieškos“ funkcijos registruodami savo organizacijas ar teikdami užklausas 

partnerių paieškai; susisiekia su organizacijomis, kurios yra sukūrusios partnerio paieškos 

įrašą; įkelia ar siūlo turinį; dalijasi turiniu ar informacija apie „Epale“ socialinėje 

žiniasklaidoje; komentuoja turinį; spaudžia „Patinka“ mygtuką turiniui, pavyzdžiui, šaltiniams 

ar tinklaraščio įrašams; yra aktyvūs bendradarbiavimo erdvės ar interesų grupės bendruomenės 

nariai; dalyvauja apklausose. Be to, panaši apklausa apie „Epale“ platformos naudingumą ir 

tobulinimo poreikį vyko 2018 m. (prieš dvejus metus), kas, tikėtina, galėjo suklaidinti 
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potencialius respondentus, kurie galimai aktyviai dalyvavę ankstesnėje apklausoje, galėjo 

pasyviai dalyvauti 2020 m. apklausoje. 

1.2.2 Respondentų demografinė charakteristika 

Respondentų demografinė analizė buvo atliekama pagal šiuos kriterijus: 

1. Lytis, amžius; 

2. Institucinė priklausomybė; 

3. Švietimo veiklos ir andragoginio darbo sritis; 

4. Gyvenamoji vieta ir atstovaujama apskritis. 

„Epale“ tyrime dalyvavo 92 moterys (92 proc. tiriamųjų) ir 8 vyrai (8 proc. tiriamųjų). 

Aktyviausiai anketą pildė 36–50 m. ir 51–64 m. amžiaus grupės asmenys. Tiriamųjų 

pasiskirstymas pagal amžių pateikiamas 2 lentelėje. 

2 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal amžių (n=100) 

Nr. Amžiaus grupė Atsakymų skaičius 

1 21–30 m. 5 

2 30–35 m. 11 

3 36–50 m. 36 

4 51–64 m. 41 

5 65 ir daugiau 6 

6 Informacijos apie amžių nepateikė 1 

 

Demografiniai respondentų duomenys atskleidžia, kad „Epale“ švietimo 

bendruomenėje aktyviau dalyvauja moterys (92 proc.). Pagal amžiaus grupes aktyviausi buvo 

36–64 metų amžiaus respondentai. Tai vidutinio amžiaus suaugusieji, kurie dažniausiai jau turi 

mokymosi patirties ir domisi naujovėmis.   

Pagal institucijas respondentai buvo pasiskirstę pakankamai tolygiai, tačiau vyrauja 

aukštosios mokyklos (28 asmenys) ir suaugusiųjų mokymo centrai (14 asmenų). Vienas asmuo 

į šį klausimą atsakymo nepateikė (3 lentelė). 

3 lentelė. Tiriamųjų pasiskirstymas pagal instituciją (n=99) 

Nr. Institucija, kurioje dirba ar 

mokosi tyrimo dalyvis 

Atsakymų skaičius 

1 Bendrojo lavinimo mokykla 7 

2 Neformaliojo švietimo mokykla 7 

3 Švietimo pagalbos įstaiga 10 

4 Aukštoji mokykla 28 

5 Profesinio mokymo įstaiga 4 

6 Užsienio aukštosios mokyklos 

filialas 

3 

7 Suaugusiųjų mokymo centras 14 
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8 Nevyriausybinė organizacija 12 

9 Viešoji biblioteka 8 

10 Biudžetinė įstaiga 2 

11 Kita (bedarbis, pensininkas arba 

nenurodė) 

4 

 

Analizuojant respondentų pasiskirstymą pagal instituciją, matyti, kad dominuoja 

asmenys, dirbantys ar besimokantys aukštojoje mokykloje ar  suaugusiųjų mokymo centre. Tai 

atitinka „Epale“ platformos tikslą, nukreiptą į suaugusiųjų švietimo bendruomenės telkimą. 

Nedidelis tyrime dalyvavusių bibliotekos darbuotojų skaičius leidžia daryti prielaidą, kad 

būtina daugiau dėmesio skirti bibliotekų darbuotojų informavimui apie „Epale“ platformą ir 

jos galimybes. 

Analizuojant respondentų pasiskirstymą pagal švietimo veiklos sritį, buvo pastebėta, 

kad formaliojo švietimo srityje dirba šiek tiek daugiau tyrimo dalyvių nei neformaliajame 

mokyme (4 lentelė). 

4 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal švietimo veiklos sritį (n=99) 

Nr. Švietimo veiklos sritis Atsakymų skaičius 

1 Formalusis švietimas 51 

2 Neformalusis švietimas 41 

3 Ir formalusis, ir neformalusis 3 

4 Savišvieta 4 

 

Respondentų pasiskirstymas pagal švietimo veiklos sritis sutampa su tiriamųjų 

pasiskirstymu pagal institucijas. Didesnis respondentų skaičius yra iš formaliojo švietimo 

srities (pagal institucijas – aukštosios mokyklos ir suaugusiųjų mokymo centrai), tačiau beveik 

pusė respondentų yra iš neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklos srities. 

Daugiausia tyrimo respondentų dirba su suaugusiais jaunais žmonėmis (45 atvejai) ir 

kvalifikaciją keliančiais asmenimis (25 atvejai). Daugelis atsakiusiųjų dirba įvairų andragoginį 

darbą (keliose srityse). Visi atsakymai pateikti 5 lentelėje. 

5 lentelė. Respondentų andragoginio darbo sritis 

Andragoginio darbo sritis Atsakymų 

skaičius 

Dirbu su suaugusiais jaunais žmonėmis 47 

Dirbu su kvalifikaciją keliančiais suaugusiais asmenimis 25 

Dirbu su senjorais ar Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais 19 

Dirbu su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis 15 

Dirbu su kultūros įstaigų lankytojais (pvz. bibliotekų, muziejų, 

daugiafunkcinių centrų ir pan.) 

13 

Dirbu su specialiųjų poreikių asmenimis 10 
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Dirbu su įvairaus amžiaus, tautybių ir profesijos suaugusiais žmonėmis 4 

Dirbu su įmonių ir darbo biržos rekomenduotais ar siųstais asmenimis 4 

Esu laisvai samdomas lektorius 4 

Esu administracijos darbuotojas 1 

Dirbu su pagrindinio ugdymo koncentru 1 

 

Respondentų atsakymai rodo, kad „Epale“ platforma asmenys naudojasi gana 

tikslingai. Kaip jau buvo minėta, „Epale“ platforma skirta burti suaugusiųjų švietimo ir 

mokymosi srities specialistus, pagerinti su suaugusiųjų mokymusi Europoje susijusių paslaugų 

kokybę ir teikimą. Tai patvirtina ir respondentų pažymėtos andragoginio darbo sritys: darbas 

su jaunais suaugusiaisiais (47); darbas kvalifikacijos kėlimo srityje (25); darbas su senjorais ar 

Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais (19). Gana aktyviai „Epale“ platforma naudojasi ir 

andragogai, kurie dirba su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis bei specialiųjų poreikių 

asmenimis (atitinkamai 13 ir 10). Tai rodo, kad šia platforma naudojamasi ne tik sprendžiant 

švietimo klausimus, bet ir atliepiant socialinius visuomenės poreikius. Kiek aktyvesni galėtų 

būti asmenys, dirbantys kultūros įstaigose (pvz., bibliotekose, muziejuose, daugiafunkciuose 

centruose ir pan.). Tai svarbus suaugusiųjų švietimo sektorius, todėl šie asmenys turėtų skirti 

didesnį dėmesį aktyvesniam naudojimuisi „Epale“ platforma.  

Pagal gyvenamąją vietą aktyviau tyrime dalyvavo miesto gyventojai (82 atsakymai, 

rajono gyventojai – 18 atsakymų; 6 lentelė). 

6 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal gyvenamąją vietą 

Nr. Gyvenamoji vieta Atsakymų skaičius 

1 Miestas  82 

2 Rajonas  18 

 

Dauguma respondentų (82 proc.), dalyvavusių „Epale“ tyrime, yra miesto gyventojai. 

Tai galima sieti su tuo, jog įvairios švietimo įstaigos ir mokymo institucijos yra miestuose. 

Taigi manoma, kad būtina vykdyti „Epale“ platformos viešinimo veiklas mažesniuose 

miesteliuose, rajonuose, pasitelkiant nevyriausybines organizacijas, kultūros centrus, 

bibliotekas.  

Analizuojant respondentų pasiskirstymą pagal atstovaujamas apskritis, pastebėta, kad 

gausiausiai atstovautos Vilniaus (30 atsakymų) ir Klaipėdos (21 atsakymas) apskritys. 

Tauragės apskrities atstovai tyrime nedalyvavo (7 lentelė). 

7 lentelė. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal apskritis 

Nr. Atstovaujama apskritis Atsakymų skaičius 

1 Alytaus 2 

2 Kauno 16 
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3 Klaipėdos 21 

4 Marijampolės 1 

5 Panevėžio 10 

6 Šiaulių 10 

7 Telšių 3 

8 Utenos 7 

9 Vilniaus 30 

 

Nors dauguma apklaustųjų buvo iš didžiųjų Lietuvos miestų, nedidelis skaičius 

respondentų atstovavo ir kitas apskritis. 
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1.3 Kiekybinių duomenų analizė ir rezultatų interpretacija 
Analizuojant kiekybinio tyrimo duomenis, buvo gauti rezultatai, rodantys respondentų 

aktyvumą „Epale“ platformoje, atskleidžiantys priežastis, dėl kurių suaugusiųjų švietėjai 

naudojasi šia platforma, taip pat rodantys esmines ir tyrimo dalyviams įdomiausias temas. Be 

to, buvo surinkti apklausos dalyvių pasiūlymai, kaip, jų nuomone, būtų galima pagerinti 

„Epale“ platformą. 

1.3.1 Tyrimo dalyvių aktyvumas platformoje 

Tyrimo dalyvių aktyvumas platformoje buvo matuojamas pagal šiuos kriterijus: 

1. Kaip ir kokias būdais respondentas sužinojo apie „Epale“ platformą; 

2. Nuo kada respondentas naudojasi platforma; 

3. Kaip dažnai respondentas naudojasi „Epale“ platforma; 

4. Kiek respondentas yra aktyvus „Epale“ platformoje. 

Daugiausia tyrimo dalyvių sužinojo apie „Epale“ platformą iš savo kolegų, kitų 

suaugusiųjų švietėjų (46 atvejai), informacijos, gautos suaugusiųjų švietimo renginyje (34 

atvejai), taip pat informacijos internete (10 atvejų). Visi atsakymai pateikiami 8 lentelėje. 

8 lentelė. Šaltiniai, iš kurių suaugusiųjų švietėjai sužinojo apie „Epale“ platformą (n=98) 

Nr. Kaip buvo sužinota apie Epale Atsakymų 

skaičius 

1 Informaciją apie „Epale“ platformą 

gavau iš kolegų  

46 

2 Informaciją apie „Epale“ platformą 

sužinojau suaugusiųjų švietimo 

renginyje 

34 

3 Informaciją apie „Epale“ radau 

internete 

10 

KITI BŪDAI  

1 Informaciją apie „Epale“ radau 

„Facebook“ paskyroje 

3 

2 Informaciją gavau tiesiogiai iš ŠMPF 2 

3 Informaciją sužinojau iš ŠMPF 

puslapio 

1 

4 Informaciją gavau iš EK 1 

5 Informaciją apie „Epale“ platformą 

gavau bibliotekoje 

1 

 

Nors pastaruoju metu įvairiai informacijos paieškai aktyviai naudojamos informacinės 

komunikacinės priemonės, kaip rodo atliktas tyrimas, didesnė dalis respondentų (apie pusė) 

informaciją apie „Epale“ platformą gavo iš kolegų (46 atvejai) arba suaugusiųjų švietimo 

renginiuose (34 atvejai). Nors reikėtų išsamesnių tyrimų, galima daryti prielaidą, kad tai sietina 
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su šiame tyrime dalyvavusių didesniu vidutinio ir vyresnio amžiaus asmenų skaičiumi. 

10 respondentų nurodė, kad informaciją apie „Epale“ rado internete, o 3 vartotojai pažymėjo, 

kad apie „Epale“ sužinojo „Facebook“ socialinio tinklo paskyroje. Tai, kad būtų tikslinga 

aktyvinti „Epale“ platformos ryšius su bibliotekomis, rodo faktas, jog tik vienas respondentas 

pažymėjo, informaciją apie „Epale“ platformą gavęs bibliotekoje. 

Respondentai tyrimo platforma naudojasi nuo 2013 metų, tačiau daugiausia naujų 

lankytojų platforma pritraukė 2016 m. 2018 m. buvo atliekamas pirmasis „Epale“ kiekybinis 

tyrimas: suaugusiųjų švietėjams buvo išsiųsta pirmoji anketa. Tais metais buvo pastebėtas 

naujų vartotojų skaičiaus padidėjimas (18 unikalių atvejų). Nors kiekvienais metais naujai 

prisijungusių suaugusiųjų švietėjų mažėja, 2020 m. „Epale“ platformoje atsirado 8 naujai 

prisijungę vartotojai. Naujų vartotojų statistika pagal metus pateikiama 1 paveiksle. 

 

1 pav. Naujų „Epale“ platformos vartotojų statistika (per metus) 

Gauti duomenys apima pirmąjį 2020 metų pusmetį, tačiau galima manyti, kad antrojo 

karantino situacija, kai didesnioji dalis mokymosi ir švietimo veiklų vėl keliasi į virtualią 

aplinką, suponuoja galimybę, jog prisijungusiųjų prie „Epale“ platformos skaičius padidės per 

likusį 2020 metų laikotarpį ir, ko gero, pasieks 2018 metų skaičių. 

Aiškindami apie tai, kas paskatino jungtis prie „Epale“ platformos, respondentai teigė: 

„prisijungimą prie „Epale“ platformos paskatino suaugusiųjų švietimo savaitės renginiai“, 

„informacija apie platformą buvo gauta iš kolegių ar vadovo“, „informacija gauta seminare 

apie „Epale“ platformą bendruomenei“, „apie „Epale“ sužinota, išklausius informacinį 

pranešimą renginio metu“ ar „sužinota, dalyvaujant projektinėse veiklose“. Gauti atsakymai 

leidžia teigti, jog skatinant suaugusiųjų įsitraukimą ir aktyvesnį „Epale“  platformos 
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naudojimą, būtų tikslinga į įvairius suaugusiųjų švietimo renginius įtraukti „Epale“  platformos 

pristatymus. 

Tarp atsakiusiųjų, 16 asmenų naudojasi „Epale“  platforma kasdien, kartą ar du per 

savaitę, 13 asmenų naudojasi „Epale“ platforma kelis kartus per mėnesį, 20 asmenų – kartą per 

mėnesį, 25 asmenys – kelis kartus per metus, 7 asmenys – kartą per metus. Vadinasi, tarp šiame 

tyrime dalyvavusių suaugusiųjų yra 16 aktyvių vartotojų, 33 vidutiniškai aktyvūs vartotojai, 51 

pasyvus vartotojas. Respondentų aktyvumas nurodytas 9 lentelėje. 

9 lentelė. Respondentų aktyvumas „Epale“  platformoje (n=100) 

Nr. Aktyvumas „Epale“ platformoje Atsakymų 

skaičius 

Proc. 

Aktyvumo 

į(si)vertinimas 

Jungimasis prie platformos 

1 Aktyvus  Kasdien 2  

 

 

15.84 

Keletą kartų per savaitę 5 

Kartą per savaitę 9 

Iš viso 16 

2 Vidutiniškai 

aktyvus 

Keletą kartų per mėnesį 13  

 

32.67 
Kartą per mėnesį 20 

Iš viso 33 

3 Pasyvus Kelis kartus per metus 25  

 

 

 

 

 

51.49 

Kartą per metus 7 

Esu užsiregistravęs, bet šiais metais 

nesilankiau 

8 

Iki šiol nesinaudojau, nes nebuvo 

poreikio 

11 

Iš viso 51 

 

Respondentų aktyvumo į(si)vertinimas „Epale“  platformoje pavaizduotas 2 paveiksle. 

 

2 pav. Respondentų aktyvumo „Epale“  platformoje į(si)vertinimas (proc.) 

Pusė tyrime dalyvavusių respondentų save priskyrė prie pasyvių „Epale“  platformos 

vartotojų (jungiasi kartą arba kelis kartus per metus, buvo užsiregistravę, bet nesilanko 

platformoje, nesidomi, nes nejaučia poreikio). Vis dėlto svarbu pažymėti, kad vidutiniškai 

aktyviais ir aktyviais save laiko beveik 49 proc. respondentų. Tai leidžia teigti, kad „Epale“  

15.84

32.67

51.49
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Vidutiniškai aktyvus
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platformos vykdoma veikla yra tikslinga, tačiau būtina siekti aktyvinti pasyvių narių 

dalyvavimą ir naudojimąsi „Epale“ platformos siūlomomis paslaugomis: straipsniais, 

mokymais, konsultacijomis. 

Asmenys, kurie jungiasi prie „Epale“ platformos kasdien, kartą ar keletą kartų per 

savaitę, patys save įvertino kaip aktyvius „Epale“ portalo vartotojus. Tyrimo dalyvių aktyvumo 

„Epale“ platformoje įsivertinimas, atsakant į klausimą „Įvertinkite savo aktyvumą „Epale“ 

platformoje paskutinių metų laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo mėn.“, pateikiamas 3 paveiksle. 

3 pav. Respondentų aktyvumo „Epale“  platformoje įsivertinimas (10 balų skalėje, kai 10 – 

ypatingai aktyvus; 1 – ypatingai pasyvus), n=100 

Tyrimo rezultatai  rodo, kad 32 proc. respondentų save laiko pasyviais ir labai pasyviais 

„Epale“ platformos vartotojais. Tai turėtų skatinti „Epale“ tinklalapio kuratorius ir ekspertus 

ieškoti galimybių aktyvinti vartotojų dalyvavimą „Epale“ platformos veiklose. 24 proc. save 

įsivertino kaip aktyvius ir labai aktyvius vartotojus, o tai rodo, kad platformoje galima rasti 

gana daug naudingos medžiagos ir informacijos. Aktyvių vartotojų pasidalijimas savo patirtimi 

galėtų paskatinti ir pasyvesnių vartotojų įsitraukimą. 

1.3.2 Įsitraukimo į „Epale“ platformos veiklas priežastys 

Atliekant tyrimą, buvo išskirtos šios priežastys, skatinančios naudotis „Epale“  

platforma: 

• Noras sekti naujienas ir būti suaugusiųjų švietimo įvykių sūkuryje (EK aktualių 

naujienų sekimas; domėjimasis suaugusiųjų švietėjų bendruomenės renginiais ir 

veiklomis; suaugusiųjų švietimo įvykių Lietuvoje sekimas); 

• Suaugusiųjų mokymo idėjų ir projektinių veiklų paieška (naujų profesinių idėjų 

paieška; informacijos apie projektus ir galimus projektų partnerius paieška); 

• Dalijimasis savo profesine patirtimi (dalijimasis patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje; 

diskutavimas aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis, komentavimas; domėjimasis 

atvejo tyrimais ir gerąja patirtimi). 
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Analizuojant priežastis, skatinančias respondentus naudotis „Epale“ platforma, 

išryškėjo, kad respondentai daugiausia seka suaugusiųjų švietimo įvykius Lietuvoje ir pasaulyje 

(pvz., „Epale“ bendruomenės istorijos; „sutinku“ ir „visiškai sutinku“ pažymėjo 67 

respondentai), domisi suaugusiųjų švietėjų bendruomenės veiklomis, vykstančiais renginiais 

(pvz., Praktinės bendruomenės, Renginių kalendorius; „sutinku“ ir „visiškai sutinku“ pažymėjo 

62 asmenys), pateikiamais atvejo tyrimais ir gerąja praktika („sutinku“ ir „visiškai sutinku“ – 60 

respondentų). Tyrimo respondentams buvo svarbu ieškoti naujų idėjų savo profesinei veiklai, 

pvz., jie domėjosi tinklaraščiais, „Epale“ naudingomis nuorodomis, atvejo tyrimais („sutinku“ ir 

„visiškai sutinku“ pažymėjo 56 respondentai); taip pat sekti Europos Komisijos pristatomas 

aktualias naujienas (50 respondentų). Mažiausiai naudotis platforma respondentus skatino 

galimybė diskutuoti jiems aktualiomis temomis, komentuoti kitų išsakytas mintis („sutinku“ ir 

„visiškai sutinku“ pažymėjo 18 respondentų). 

Siekiant atlikti gilesnę anketinės apklausos analizę, visi respondentai buvo palyginti su 

respondentais, dirbančiais neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje. 

Tarp visų tyrimo dalyvių (93 atsakiusiųjų), Europos Komisijos pristatomas aktualias 

naujienas „Epale“ platformoje seka 50 asmenų (42 – „sutinku“, 8 – „visiškai sutinku“). Tarp 

neformaliojo ugdymo įstaigose dirbančių asmenų (43 atsakiusieji), EK naujienas „Epale“  

platformoje seka 30 asmenų. Apie tai nuomonės neturi 19 atsakiusiųjų, iš kurių 7 dirba 

neformaliojo suaugusiųjų ugdymo įstaigose. Visi duomenys pateikiami 4 paveiksle. 

 

4 pav. EK naujienų sekimas. Palyginimasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; 

respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo srityje, – oranžinė spalva) 
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Tai, kad daugiau nei pusė respondentų, sekančių Europos Komisijos pristatomas 

aktualias naujienas „Epale“  platformoje, yra dirbantys neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

srityje, rodo, kad platformoje pateikiamos EK naujienos yra aktualios ir reikalingos. 

Įdomu pastebėti, kad suaugusiųjų švietėjų bendruomenės veikla ir vykstančiais 

suaugusiųjų švietėjų renginiais domisi šiek tiek daugiau dalyvių nei seka EK naujienas (57 – 

„sutinku“, 17 – „visiškai sutinku“). Visi rezultatai pavaizduoti 5 paveiksle. 

 

5 pav. Suaugusiųjų švietimo įvykių (veiklos, renginių) sekimas. Palyginamasis grafikas (visi 

respondentai – mėlyna spalva; respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – 

oranžinė spalva) 

„Epale“  platformos tikslingumą rodo tai, kad didelė dalis respondentų visiškai sutinka 

arba sutinka, kad „Epale“ platforma jie naudojasi sekdami suaugusiųjų švietimo įvykius. Todėl 

apmąstant „Epale“  platformos plėtros galimybes, būtina į tai atsižvelgti ir didesnį dėmesį skirti 

suaugusiųjų švietimo renginių ir veiklų pristatymams. Visi duomenys pateikiami 6 paveiksle. 
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6 pav. Domėjimasis suaugusiųjų švietimo veiklomis. Palyginamasis grafikas (visi 

respondentai – mėlyna spalva; respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – 

oranžinė spalva) 

Tyrimo duomenys rodo, kad 65 respondentai (iš jų 37 dirbantys neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo srityje) visiškai sutinka ir sutinka su teiginiu, kad domisi gerąja kitų 

švietėjų patirtimi. Su šiuo teiginiu nesutinka ir visiškai nesutinka tik 11 respondentų. Būtina 

pažymėti, kad tarp visiškai nesutinkančių nebuvo nei vieno, dirbančio neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo srityje (7 paveikslas). 

 

7 pav. Domėjimasis gerąja kitų švietėjų patirtimi. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – 

mėlyna spalva; respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 
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 „Epale“ platformoje nemažas dėmesys yra skiriamas dalijimuisi gerąja švietėjų patirtimi. Kaip 

rodo atliktas tyrimas, tai svarbu platformos vartotojams, tad būtų tikslinga šią „Epale“  

platformos skiltį ir toliau plėtoti. 

Tyrimas atskleidė, kad daugiau nei pusei respondentų (63 respondentai pažymėjo 

„visiškai sutinku“ ir „sutinku“) labai svarbi naujų profesinių idėjų paieška: „nesutinku“ ir 

„visiškai nesutinku“ pažymėjo tik 13 respondentų (8 paveikslas). 

 

8 pav. Naujų profesinių (suaugusiųjų mokymo(si), švietimo, andragoginio darbo) idėjų 

paieška. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; respondentai, dirbantys 

neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

Tai, kad „Epale“ platformos vartotojams svarbi naujų profesinių idėjų paieška 

patvirtina „Epale“  platformos tikslą – gerinti su suaugusiųjų mokymusi Europoje susijusių 

paslaugų kokybę ir teikimą. Vis dėlto susimąstyti skatina tai, jog gana nedideliam (tik 

trečdaliui, t. y. 30 respondentų, veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje) 

respondentų skaičiui tai yra svarbu. Nors „Epale“ platformoje randama nemažai medžiagos 

apie neformalųjį suaugusiųjų švietimą, įvairias švietimo naujoves, vis dėlto reikėtų skirti 

didesnį dėmesį neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdytojų poreikiams. 

Apie pusė respondentų „Epale“ platformoje ieško informacijos apie projektus ir 

partnerius (45 asmuo į šį klausimą atsakė „sutinku“ ir „visiškai sutinku“), kiek daugiau nei 

pusė jų (27 asmenys) dirba neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje. 29 respondentai 

pažymėjo, kad neturi nuomonės. Šie duomenys vaizduojami 9 paveiksle. 
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9 pav. Informacijos apie projektus ir partnerius paieška. Palyginamasis grafikas (visi 

respondentai – mėlyna spalva; respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – 

oranžinė spalva) 

„Epale“  platforma daug dėmesio skiria tarptautinių ir nacionalinių projektų sklaidai,  

naujų, galimų partnerių paieškai. Susirūpinimą kelia tai, kad tik mažiau nei trečdalis 

neformaliojo suaugusiųjų švietimo atstovų domisi šiomis galimybėmis, o net 29 respondentai 

neturi apie tai nuomonės. 19 tyrime dalyvavusių „Epale“ platformos vartotojų nesidomi naujų 

partnerių paieška, informacija apie vykstančius projektus ar galimas projektų teikimo 

galimybes. Tai svarbus „Epale“ platformos aspektas, kurį būtų tikslinga plėtoti, plačiau 

pristatant šias galimybes suaugusiųjų švietimo renginiuose. 

Atsakydami į klausimą apie dalijimąsi patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje, 38 

respondentai pažymėjo „sutinku“ ir „visiškai sutinku“, 19 asmenų neturėjo nuomonės, 36 – 

nesutiko ir visiškai nesutiko. Visi duomenys pateikiami 10 paveiksle. 
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10 pav. Dalijimasis patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje. Palyginamasis grafikas (visi 

respondentai – mėlyna spalva; respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – 

oranžinė spalva) 

 

Kaip rodo tyrimo duomenys, „Epale“  platformos vartotojai, dalyvavę tyrime, nėra 

linkę dalytis savo turima patirtimi. Tai, kad naudojasi „Epale“ platforma siekdami pasidalyti 

savo patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje, nurodė 38 respondentai, iš jų daugiau nei pusė – 

veikiantys neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje. Tai leidžia teigti, kad neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo dalyviai yra gana atviri ir labiau linkę dalytis turima patirtimi. Kiek 

daugiau nei trečdalis atsakiusiųjų (36 respondentai, iš jų mažiau nei pusė dirba neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo srityje) pažymėjo, kad nėra linkę dalytis turima suaugusiųjų švietimo 

patirtimi. Penktadalis (19 asmenų) nurodė, kad neturi nuomonės. Šiuos respondentus taip pat 

galima priskirti prie nelinkusių dalytis turima patirtimi. Tokius tyrimo duomenis galima sieti 

su tuo, kad nemaža dalis tyrime dalyvavusių respondentų save priskyrė prie gana pasyvių 

platformos vartotojų. Plėtojant „Epale“  platformą būtų tikslinga taikyti įvairius konkursus ir 

taip aktyvinti platformos vartotojų dalyvavimą ir dalijimąsi turima patirtimi. Tai svarbu, nes, 

remiantis tyrimo duomenimis, beveik pusė respondentų (43 asmenys) domisi gerąja kitų 

švietėjų patirtimi. 

Atsakydami, kas skatina naudotis „Epale“  platforma, tik 18 respondentų nurodė, kad 

tai yra komentavimo ir diskutavimo galimybė. Taip atsakė kiek mažiau nei pusė (38 

respondentai, iš jų tik trečdalis (12 asmenų) – veikiančių neformaliojo suaugusiųjų švietimo 

srityje). Beveik pusė apklaustųjų (44 asmenys) pažymėjo nesutinkantys arba visiškai 

nesutinkantys su šiuo teiginiu. Visi rezultatai pateikiami 11 paveiksle. 
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11 pav. Suaugusiųjų švietėjų diskutavimo ir komentavimo „Epale“  portale aktyvumas. 

Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; respondentai, dirbantys 

neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

 

Tyrimo duomenys leidžia teigti, kad tyrime dalyvavę respondentai prisiima gana 

pasyvių vartotojų vaidmenį – jie nėra linkę dalyvauti „Epale“ platformoje vykstančiose 

diskusijose, komentuoti „Epale“ straipsnius ar kitų vartotojų mintis. Taigi būtina atkreipti 

dėmesį į šios grupės aktyvinimo poreikį, stengiantis labiau atitikti jos poreikius, taip 

paskatinant šios grupės narius tapti aktyvesniais „Epale“  platformos vartotojais.  

Respondentai nurodė ir kitas priežastis, kurios skatina naudotis „Epale“  platforma: 

• darbas suaugusiųjų mokymo(si) srityje verčia domėtis naujienomis,  

• asmuo yra „Epale“ ekspertas, todėl turi žinoti, kas vyksta šioje srityje;  

• dalyvavimas „NordPlus“ ir „Erasmus“ projektuose;  

• tarptautinių partnerių paieška;  

• siekis plėsti akiratį, sekti naujienas ar „tiesiog įdomu“. 

 

1.3.3 Suaugusiųjų švietėjus dominančios temos 

Susistemintos suaugusių švietėjus dominančios temos pateikiamos 10 lentelėje. 

10 lentelė. Respondentams  aktualių temų, skelbiamų „Epale“  platformoje, vertinimas 

(N=100) 
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Pagalba besimokančiajam 

1. Mokymosi trukdžiai 8 9 22 52 9 

2. Migracijos iššūkiai 20 12 30 32 6 

3. Vyresnio amžiaus asmenų 

mokymosi ypatumai 

6 2 17 48 27 

4. Specialiųjų poreikių 

besimokantieji ir jų 

identifikavimas 

12 5 37 30 16 

5. Socialinis įsitraukimas 6 4 22 44 24 

6. Ankstesnio mokymo 

pripažinimas 

12 11 31 36 10 

Mokymo aplinka 

7. Mokymasis bendruomenėje 6 4 24 42 22 

8. Nuotolinis mokymasis 3 4 13 44 36 

9. Mokymasis kalėjime 24 22 46 7 1 

10. Neformalusis ir savaiminis 

mokymasis 

4 2 22 42 30 

11. „Antros galimybės“ 

mokyklos 

8 16 36 30 10 

12. Mokymasis darbo vietoje 5 9 30 34 22 

Gyvenimiški įgūdžiai 

13. Finansinis raštingumas 9 7 32 40 12 

14. Kalbų mokymasis 6 5 19 46 23 

15. Kultūrinis švietimas 5 3 22 47 23 

16. Bendrieji įgūdžiai 5 4 21 43 47 

17. Sveikatos raštingumas 10 7 31 37 15 

18. Verslumas ir 

įsidarbinamumas 

11 9 29 36 15 

19. Visą gyvenimą trunkantis 

profesinių įgūdžių tobulinimas 

4 3 25 42 26 

Politika 

20. Europos politika,  projektai ir 

finansavimas 

8 4 28 46 14 

21. Nacionalinė politika ir 

finansavimas 

8 2 35 41 14 

22. Geriausia tyrimų ir įvertinimo 

praktika 

8 6 31 42 13 

23. Regioninė politika 11 7 39 36 9 

Kokybė 

24. Poveikio vertinimas 8 7 42 33 10 

25. Profesinis personalo 

tobulėjimas 

6 3 26 44 21 

26. Kokybės užtikrinimas 5 7 46 23 19 

27. Informavimas ir 

konsultavimas 

4 4 29 44 19 

28. Inovatyvių mokymosi metodų 

taikymas 

3 1 18 35 43 
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Respondentai nurodė, kad aktualiausios temos yra tos, kurios siejasi su bendraisiais 

įgūdžiais (47 atvejai; sumuojant atsakymus „sutinku“ ir „visiškai sutinku“ – 90 atvejų),  

inovatyvių mokymosi metodų taikymu (43 atvejai, sumuojant atsakymus „sutinku“ ir „visiškai 

sutinku“ – 78 atvejai) ir nuotolinio mokymosi galimybėmis (36 atvejai, sumuojant atsakymus 

„sutinku“ ir „visiškai sutinku“ – 80 atvejų) bei vyresnio amžiaus asmenų mokymosi ypatumais 

(sumuojant atsakymus „sutinku“ ir „visiškai sutinku“ – 75 atvejai).  Tai gali būti nulemta 

šiuolaikinių aktualijų, susijusių su COVID-19 pandemija ir poreikiu dirbti nuotoliniu būdu, bei 

siekiu ugdyti naujus įgūdžius dirbant naujomis aplinkybėmis. Visi duomenys pateikiami 10 

lentelėje. 

Siekiant nustatyti, kaip pasiskirstė atsakymai, temų grupėse buvo palyginti  suaugusiųjų 

švietėjų pagal švietimo veiklos sritį (t. y. priklausančių neformaliajam švietimui ir kitų 

respondentų) atsakymai „sutinku“ ir „visiškai sutinku“. Analizuojant atsakymus grupėje 

„Pagalba besimokančiajam“, buvo pastebėta, kad neformaliajam sektoriui priklausantys 

respondentai yra labiau linkę domėtis šiomis temomis: vyresnio amžiaus asmenų mokymosi 

ypatumai (40 atvejų) ir mokymosi trukdžiai (36 atvejai). Tai gali būti susiję su tuo, kad tyrime 

dalyvavę apklaustieji iš neformaliojo švietimo srities daugiausia susiję su vyresnio amžiaus 

žmonių mokymusi. Tačiau ši tema yra įdomi ir kitai švietimo veiklos sričiai priklausantiems 

respondentams (13 paveikslas). 

 

13 pav. Temų grupės „Pagalba besimokančiajam“ vertinimas pagal švietimo veiklos sritį 

Analizuojant grupės „Mokymo aplinka“ atsakymus, galima matyti, kad neišryškėjo nė viena 

tema, dominanti neformaliojo švietimo atstovus labiau nei kitų sričių respondentus. Tiek 

neformaliojo sektoriaus atstovams, tiek ir respondentams iš kitų sričių yra aktualus nuotolinis 

mokymasis (35 atvejai). Taip pat iš atsakymų matyti, kad tiek respondentai iš neformaliojo 
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švietimo, tiek ir kiti respondentai mažiausiai domisi tema „mokymasis kalėjime“ (tik 4 atvejai). 

Šie duomenys pateikiami 14 paveiksle. 

 

14 pav. Temų grupės „Mokymo aplinka“ vertinimas pagal švietimo veiklos sritį 

Dėl nehomogeninių grupių atsakymų pasiskirstymas yra netolygus, tačiau aktualių 

temų analizė suteikia įdomių rezultatų. Analizuojant temų grupės „Gyvenimiški įgūdžiai“ 

vertinimus, galima matyti, kad bendrieji įgūdžiai (41 atvejis), kultūrinis švietimas (32 atvejai) 

ir kalbų mokymasis (31 atvejis) yra aktualios temos tiek respondentams iš neformaliojo 

švietimo, tiek ir kitų švietimo sričių respondentams. Kaip matyti 15 paveiksle, finansinio 

raštingumo tema taip pat yra vienodai aktuali tiek neformaliojo švietimo, tiek ir kitų švietimo 

sričių atstovams. Tai keičia vyraujantį mitą, kad finansinės temos nėra aktualios švietimo 

sektoriui. Visi rezultatai pateikiami 15 paveiksle. 

 

15 pav. Temų grupės „Gyvenimiški įgūdžiai“ vertinimas pagal švietimo veiklos sritį 
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Analizuojant temų grupės „Politika“ vertinimus, matyti, kad regioninė politika labiau 

domina neformaliojo švietimo atstovus (23 atvejai) nei kitų sričių respondentus. Tai gali būti 

susiję su tuo, kad neformaliojo švietimo įstaigos labiau priklauso nuo regioninės politikos, 

daugiau bendradarbiauja su vietos valdžios atstovais ir regione įsikūrusiomis kitomis 

įstaigomis. Kitų temų atsakymai atitinka respondentų iš kitų švietimo sričių atsakymus, o 

labiausiai dominančios šios grupės temos yra Europos politika, projektai ir finansavimas (26 

atvejai), nacionalinė politika ir finansavimas (26 atvejai), geriausia tyrimų ir įvertinimo politika 

(26 atvejai). Visi rezultatai pateikiami 16 paveiksle.  

 

16 pav. Temų grupės „Politika“ vertinimas pagal švietimo veiklos sritį 

Analizuojant respondentų atsakymus į klausimą, kokios temos pagal tematiką 

„Kokybė“ jiems yra aktualios, nustatyta, kad atsakymai yra panašūs visų švietimo sričių 

atstovams. Aktualiausios temos neformaliojo švietimo atstovams yra inovatyvių mokymosi 

metodų taikymas (35 atvejai), informavimas ir konsultavimas (31 atvejis). Poveikio vertinimo 

tema (21 atvejis) yra šiek tiek labiau aktuali neformaliojo švietimo atstovams nei kitų švietimo 

sričių respondentams. Tai gali būti nulemta neformaliojo darbo pobūdžio, kai darbo poveikio 

vertinimas daro tiesioginę įtaką darbo kokybei (17 paveikslas). 

 

17 pav. Temų grupės „Kokybė“ vertinimas pagal švietimo veiklos sritį 
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Mažiausiai respondentams aktuali tema – mokymasis kalėjime (net 24 atvejai nurodė, 

kad visiškai nesutinka, 22 – kad nesutinka, jog ši tema yra aktuali). Susumuojant atsakymus 

„visiškai nesutinku“ ir „nesutinku“, taip pat nustatyta, kad nėra aktualios temos, susijusios su 

migracijos iššūkiais (iš viso 32 atvejai), ankstesnio mokymo pripažinimu (iš viso 23 atvejai) ir 

„antros galimybės“ mokyklomis (iš viso 24 atvejai). Atsižvelgiant į šiuos atsakymus, tikslinga 

šioms temoms skirti mažiau dėmesio. Visi duomenys pateikiami 18 paveiksle. 
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18 pav. Aktualių ir neaktualių temų, skelbiamų „Epale“ platformoje, vertinimas (N=100) 

Suaugusiųjų švietėjai buvo paprašyti pateikti kitas, jų manymu, aktualias temas, kurios 

galėtų atsirasti „Epale“ platformoje ir sudomintų kitus suaugusiųjų švietėjus. Tyrimo 

dalyviams aktualių temų sąrašas (kiekviena iš temų buvo paminėta po 1 kartą): 

• Viešasis kalbėjimas, karjeros planavimas vyresniame amžiuje, karjeros valdymas; 

• Skaitmeninis ir informacinis raštingumas; 

• Refleksija; 

• Kolektyvinė kūryba; 

• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinavimas; 

• Suaugusiųjų motyvacijos mokytis ir tobulėti didinimas, būdų, kad informacija 

pasiektų vienišus senjorus, paieška; 

• Kultūrinis švietimas; 

• LTGB veiklos; 

• Skirtingų kartų mokymo(si) ypatumai; 

• Moksliniai tyrimai ir jų atlikimo galimybės; 

• Nauji metodai; 

• Tarptautinių projektų vykdymas. 

1.3.4 Suaugusiųjų švietėjų nuomonė apie „Epale“ platformos priemones ir įrankius 

Tyrimo metu respondentų buvo klausiama, kokios priemonės arba įrankiai padėtų jiems 

aktyviau dalytis patirtimi ir dalyvauti „Epale“ platformos veiklose.   

Vertindami galimybę gauti papildomą informaciją, kaip parengti straipsnį, 58 

respondentai pažymėjo „sutinku“ ir „visiškai sutinku“, 28 – neturėjo nuomonės, 13 

respondentų nepritarė šiam teiginiui (19 paveikslas). 
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19 pav. Informacija, kaip parengti straipsnį „Epale“ platformai, kaip dalyvavimo „Epale“  

portalo veikloje skatinimo veiksnys. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna 

spalva; respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

Svarbu pažymėti, kad iš 58 respondentų, visiškai pritarusių ir pritarusių teiginiui, tik 14 

buvo dirbantys neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje. Šie respondentų atsakymai leidžia 

daryti prielaidą, kad dirbantieji formaliojo švietimo srityje labiau domisi informacija, kaip 

parengti straipsnius, nes tai dažnai tiesiogiai siejasi su jų vykdomomis darbo veiklomis, 

pareigomis ar studijomis. Dirbantiesiems neformaliojo švietimo srityje ši tema mažiau aktuali. 

Svarstydami galimybę siūlyti aktualias temas ir dalyvauti tų temų pristatyme, 

respondentai atsakė taip: 56 sutiko ir visiškai sutiko su teiginiu, 37 – neturėjo nuomonės,  9  

respondentų nuomone, tai nėra aktualu (20 paveikslas). 
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20 pav. Galimybė siūlyti naujas temas kaip dalyvavimą „Epale“  portalo veikloje skatinimo 

veiksnys. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; respondentai, dirbantys 

neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

Tarp pritariančių galimybei (daugiau kaip pusė visų respondentų) siūlyti naujas temas 

ir dalyvauti tų temų pristatyme buvo tik 10 atsakiusiųjų, dirbančių neformaliojo švietimo 

srityje. Tai leidžia daryti prielaidą, jog tai nėra priemonė, skatinanti aktyvesnį neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo vykdytojų įsitraukimą į „Epale“  platformos vartotojų gretas. Daugiau 

nei trečdalis respondentų pažymėjo, kad neturi nuomonės šiuo klausimu. 

Daugiau nei du trečdaliai respondentų (64) nurodė, kad galimybė naudoti įrankius, 

leidžiančius diskutuoti aktyviai su Lietuvos ir kitų šalių suaugusiųjų švietėjais „čia ir dabar“ 

(chat formatu), paskatintų juos aktyviau dalytis ir dalyvauti „Epale“ platformos veiklose. 

Nuomonės neturėjo 28 respondentai. Būtina pažymėti, kad nesutinkančių ir visai nesutinkančių 

buvo tik 8 tyrimo dalyviai. Visi duomenys pateikiami 21 paveiksle. 

 

21 pav. Sinchroninės diskusijos įrankiai kaip dalyvavimą „Epale“  portalo veikloje skatinimo 

veiksnys. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; respondentai, dirbantys 

neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

Respondentų atsakymai leidžia daryti prielaidą, kad galimybė naudoti „Epale“ 

suteikiamus tiesioginio bendravimo įrankius neabejotinai paskatintų „Epale“ platformos 

vartotojus būti aktyvesniais. 

Dalis respondentų pažymėjo ir kitas priemones bei įrankius, kurie padėtų aktyviau 

įsitraukti į „Epale“ platformos veiklas. Ypatingai norėtųsi išskirti respondentų pageidavimą 

susipažinti su pandemijos metu naudotomis IT platformomis ir jų įdiegimu ar demonstravimu, 

pateikiant metodų sąvadą su pavyzdžiais. Taip pat buvo paminėti nuotoliniai seminarai, kursai, 
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kaip į tinklaraštį įkelti straipsnį, nuotraukas ar vaizdo įrašus. Kaip svarbią temą respondentai 

išskyrė švietimo politikų, savivaldos atstovų įtraukimą į veiklas ir galimybę gauti konsultaciją 

ar nuomonę rūpinu klausimu iš „Epale“ ekspertų, politikos formuotojų grupės. Besimokantieji 

vartotojai nurodė pageidaujantys daugiau atvirųjų mokymų, kurie būtų prieinami visiems 

besidomintiems. 

1.3.5 Suaugusiųjų švietėjų siūlymai dėl platformos gerinimo 

Atsakydami į klausimą, kas skatintų ir motyvuotų aktyviau naudotis „Epale“ 

platformos paslaugomis, respondentai nurodė šias priežastis: kas savaitę įkeliama įdomi tema; 

aktyvus diskutavimas; galimybė dalytis turiniu; galimybė patiems parengti ir pateikti vaizdo 

medžiagą; galimybė dalyvauti virtualiose paskaitose ir diskusijose. Visi duomenys pateikiami 

22 paveiksle. 

 

22 pav. Kas savaitę atnaujinamas turinys kaip dalyvavimą „Epale“ portalo veikloje skatinimo 

veiksnys. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; respondentai, dirbantys 

neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

Du trečdaliai respondentų (63 asmenys), atsakydami į klausimą, kas juos motyvuotų 

aktyviau naudotis „Epale“  platformos paslaugomis, nurodė, jog tai – atnaujinamas turinys (22 

paveikslas). Tarp visų dalyvių, sutinkančių ir visiškai sutinkančių su šiuo teiginiu, trečdalis (30 

asmenų) veikia neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje. Šie duomenys leidžia teigti, kad 

respondentai gana aktyviai seka „Epale“ platformos naujienas ir pastebi, jog platformos turinys 

nėra dažnai atnaujinamas. Mažas nepritariančių skaičius (10 asmenų) patvirtina, kad šis 

siūlymas aktualus daugumai „Epale“  platformos vartotojų.   
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23 pav. Diskutavimas kas mėnesį vis nauja tema kaip dalyvavimą „Epale“  portalo veikloje 

skatinimo veiksnys. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; respondentai, 

dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

Daugiau nei pusė respondentų (57) nurodė, kad galimybė dalyvauti diskusijose kas 

mėnesį vis nauja tema juos motyvuotų aktyviau naudotis „Epale“  platformos paslaugomis. Net 

trečdalis sutinkančių su teiginiu buvo respondentai, veikiantys neformaliojo švietimo srityje. 

Tai leidžia teigti, kad respondentams svarbi galimybė apsikeisti nuomonėmis, išgirsti kitų 

pastebėjimus ir išsakyti savo poziciją. Nesutinkančių su šiuo teiginiu buvo tik 11 respondentų, 

trečdalis (33 asmenys) neturėjo nuomonės. Galima daryti prielaidą, kad galimybė įsitraukti į 

diskusijas galbūt ir šiuos vartotojus paskatintų aktyviau naudotis „Epale“  platformos 

paslaugomis (23 paveikslas). 

Respondentų nuomonė apie galimybę pasidalyti savo parengtu straipsniu asmeniškai 

įdomia tema pateikiama 24 paveiksle. 
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24 pav. Galimybė dalytis savo parengtu straipsniu kaip dalyvavimą „Epale“  platformoje 

skatinantis veiksnys. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; 

respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

Tyrimo duomenys rodo, kad pusei respondentų (50 asmenų) svarbi galimybė dalytis jų 

pačių parengtais straipsniais, apimančiais jiems įdomias temas. Ši galimybė gana svarbi ir 

respondentams (26 asmenys), veikiantiems neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje. 

Asmeninis įsitraukimas (parengiant straipsnį) į „Epale“ platformos veiklas neabejotinai 

paskatintų aktyvesnį „Epale“  platformos vartotojų naudojimąsi platformos paslaugomis.  

Reakcijos į teiginį „Galimybė pateikti vaizdo pranešimą analizuojama ir man aktualia 

tema“ pateiktos 25 paveiksle. 
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25 pav. Galimybė dalytis vaido medžiaga kaip dalyvavimą „Epale“  platformos veiklose 

skatinantis veiksnys. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; 

respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

42 respondentai pažymėjo sutinkantys ir visiškai sutinkantys su teiginiu, kad galimybė 

pateikti vaizdo pranešimą jiems aktualia tema paskatintų jų aktyvesnį naudojimąsi „Epale“ 

platformos paslaugomis. Deja, beveik toks pats respondentų skaičius (43 asmenys) neturi 

nuomonės šiuo klausimu. Tai leidžia daryti prielaidą, kad „Epale“ platformos vartotojai, 

dalyvavę šiame tyrime (didesnė jų dalis yra vidutinio ir vyresnio amžiaus), dar gana nedrąsiai 

naudoja šiuolaikinius komunikavimo įrankius. 

Nuomonių apie aktyvesnį „Epale“ vartotojų įsitraukimą į virtualias diskusijas  

pasiskirstymas pavaizduotas 26 paveiksle. 

 

26 pav. Aktyvesnis įsitraukimas į virtualias diskusijas kaip dalyvavimą „Epale“  platformoje 

skatinantis veiksnys. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; 

respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

Kiek aktyviau respondentai (tai pažymėjo 49 asmenys) įsitrauktų į virtualias diskusijas, 

organizuojamas „Epale“  platformoje. Deja, panašus neturinčių nuomonės apklaustųjų skaičius 

(41 asmuo) leidžia teigti, kad tyrime dalyvavę vyresni respondentai dar gana nedrąsiai 

naudojasi technologijomis.  

Nuomonių apie galimybę dalyvauti virtualiose paskaitose, į kurias registruojamasi iš 

anksto, įvairiomis suaugusiųjų švietimo temomis įvairovė vaizduojama 27 paveiksle. 
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27 pav. Galimybė dalyvauti virtualiose paskaitose kaip dalyvavimą „Epale“  platformoje 

skatinantis veiksnys. Palyginamasis grafikas (visi respondentai – mėlyna spalva; 

respondentai, dirbantys neformaliojo švietimo sektoriuje, – oranžinė spalva) 

Būtina išskirti tyrime dalyvavusių respondentų susidomėjimą galimybe dalyvauti 

virtualiose paskaitose įvairiomis suaugusiųjų švietimo temomis. Net 80 respondentų (daugiau 

kaip trečdalis jų dirba neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje) sutiko ir visiškai sutiko su 

teiginiu, kad tai skatintų aktyvesnį „Epale“ vartotojų įsitraukimą į „Epale“ platformos veiklas. 

Visiškai nesutinkančių su šiuo teiginiu nebuvo nė vieno. Vis dėlto svarbu atkreipti dėmesį, jog 

respondentai pažymėjo, kad į virtualias paskaitas norėtų registruotis iš anksto. Tai leidžia teigti, 

kad respondentai yra linkę aktyviai dalyvauti virtualiose paskaitose, tačiau norėtų būti tikri, jog 

jiems pavyks tinkamai prisijungti. 

Pasinaudoję suteikta galimybe įrašyti jiems tinkamą atsakymą, respondentai išskyrė 

kitas priežastys, kurios paskatintų suaugusiųjų švietėjus aktyviau dalyvauti „Epale“  portalo 

veiklose: 

• diskusijos su „Epale“  programos koordinatoriais, mokymo(si) sėkmių ir 

nesėkmių aptarimas; susitikimai su geriausių projektų komandomis; 

• informacija apie platformos galimybes įvairiuose švietimo renginiuose, 

elektroniniu paštu – apie platformoje patalpintas naujienas (žodžiu arba 

„YouTube“ įrašu); 

• galimybė bendradarbiauti rašant mokslinius straipsnius; dalijimasis 

moksliniais straipsniais. 

Respondentai taip pat įvardijo priežastis, kodėl, jų nuomone, ne visi, besidomintys 

suaugusiųjų švietimu, naudojasi „Epale“  platforma: 
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1) Suaugusiųjų švietėjų inertiškumas: 

▪ Suaugusiųjų švietėjų / andragogų inertiškumas: „duokite mums naujovių 

(metodų, teorijų ir pan.), o realybėje dirbame taip, kaip dirbome – taikydami 

tuos pačius „patikimus“ metodus ir tas pačias teorijas“. 

▪ Trūksta motyvacijos, laiko, nemokama pasidžiaugti savo laimėjimais; 

▪ suaugusiųjų švietėjų darbovietėje nematoma pridėtinė „Epale“ platformos vertė, 

todėl ja nesinaudojama; 

▪ apsilankius vieną ar keletą kartų platformoje, niekas nepatraukia dėmesio ir 

nesukelia poreikio toliau naudotis platforma. 

2) IT raštingumo trūkumas 

▪ Nepakankami skaitmeniniai įgūdžiai; naudojimasis paprastesniais įrankiais; 

pasimetimas skaitmeninių priemonių gausoje; 

▪ Nepakankamas IKT raštingumo lygis ir užsienio kalbų žinojimas, kasdieninės 

informacijos gausa iš įvairių šaltinių, skirtinga motyvacija ir noras domėtis; 

▪ Nuotolinio / mišriojo mokymosi galimybių trūkumas, pavyzdžiui, užsienio 

kalbos, valstybinės kalbos migrantams, informacinių technologijų taikymo 

suaugusiųjų švietime, aplinkosauginio ugdymo; 

▪ Informacijos apie platformą ir jos paskirtį trūkumas, lietuviškos medžiagos 

stoka; 

▪ naujovių baimė (ypač vyresnio amžiaus žmonėms); kartais – galimybės 

naudotis internetu neturėjimas. 

3) Didelis švietimo platformų pasirinkimas: 

▪ Didelis informacijos srautas įvairiose medijose, socialiniuose tinkluose, todėl 

dar viena platforma paskęsta informacijos sraute; 

▪ Trūksta platesnio „Epale“ platformos pristatymo, mažai sklaidos apie išskirtinę 

šios platformos naudą; 

▪ Nežinoma apie „Epale“ platformą, naudojamasi užsienio platformomis; 

▪ „Epale“ platforma nėra pakankamai atvira plačiajai visuomenei; 

▪ Nelabai patogu naudotis platforma (neaišku, kaip įkelti straipsnį, nuomonę, 

naujieną, nuotraukas). 

Atsakydami, kokios priemonės, jų nuomone, galėtų suaktyvinti naudojimąsi „Epale” 

platforma, respondentai išskyrė: 

1) Informacijos apie „Epale“  platformą sklaidą: 
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▪ Daugiau informacijos apie „Epale“: galbūt būtų tikslinga TV reklama, taip pat 

reikia atnaujinti tinklalapį, sukurti patrauklesnę vartotojo sąsają; 

▪ Viešinimas žiniasklaidoje, suaugusiųjų švietimo prieinamumas kiekvienoje 

įstaigoje, t. y. kiekviena įmonė viešina „Epale“  veiklas; 

▪ Informaciniai renginiai pedagogams, kuriuose mentoriai pristatytų „Epale“  

naudojimosi galimybes; 

▪ Suaugusiųjų švietėjų forumų, kuriuose dalyviai teiktų pasiūlymus, 

organizavimas regionuose. 

2) Tikslingą „Epale“  turinį: 

▪ Labiau struktūruota medžiaga, pvz., metodai (dabar jie išblaškyti daugiausia 

Tinklaraščio skiltyje arba Šaltiniuose, jų neįmanoma tikslingai ieškoti, nes 

raktinių žodžių sąraše termino „metodai“ nėra. Taigi jeigu straipsnio ar 

ištekliaus įrašo pavadinime nėra žodžio „metodai“, paieška  nepateikia nei 

straipsnio, nei šaltinio. Ir tai ne vienintelė tema, kurią reikėtų / būtų tikslinga 

susisteminti); 

▪ Trumpa ir konkreti informacija su nuorodomis labiau besidomintiems;   

▪ Daugiau seminarų / virtualios medžiagos, kur būtų suteikiama informacija apie 

projektų rašymą ir atsakoma į rūpimus klausimus; 

▪ Daugiau informacijos šiuo metu aktualiais klausimais (pvz. nuotolinis 

mokymas ir kt.); 

▪ Platforma turėtų būti lengviau pasiekiama, „spalvingesnė“, įvairesnė; 

▪ Orientacija į Lietuvoje dirbančiųjų poreikius. 
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1.4 Kiekybinio tyrimo apibendrinimas ir pasiūlymai 
 

1. Atliktas tyrimas atskleidė, kad „Epale“ platformos vartotojas yra vidutinio amžiaus suaugęs 

asmuo, dirbantis su jaunais suaugusiaisiais ir su kvalifikaciją keliančiais suaugusiais 

asmenimis. 

2. Tyrimas atskleidė, kad „Epale“  platforma andragogai naudojasi gana tikslingai. 

3. Atliktas tyrimas rodo, kad  didesnė dalis respondentų informaciją apie „Epale“  platformą 

gavo iš kolegų arba suaugusiųjų švietimo renginiuose. 

4. Tyrimas atskleidė, kad pagrindinės priežastys, skatinančios „Epale“ vartotojus naudotis 

platforma yra šios: 

• noras sekti naujienas ir būti suaugusiųjų švietimo įvykių sūkuryje (EK aktualių 

naujienų sekimas; domėjimasis suaugusiųjų švietėjų bendruomenės renginiais ir 

veiklomis; suaugusiųjų švietimo įvykių Lietuvoje sekimas); 

• suaugusiųjų mokymo idėjų ir projektinių veiklų paieška (naujų profesinių idėjų paieška; 

informacijos apie projektus ir galimus projektų partnerius paieška); 

• dalijimasis savo profesine patirtimi (dalijimasis patirtimi suaugusiųjų švietimo srityje; 

diskutavimas aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis, komentavimas; domėjimasis 

atvejo tyrimais ir gerąja patirtimi). 

5. Tyrimo metu išaiškėjo, kad „Epale“  platformos vartotojai pageidauja aktyviau naudotis 

sinchroninio bendravimo platformoje priemonėmis, juos domina temos, susietos su 

skaitmeniniu ir informaciniu raštingumu; skirtingų kartų mokymo/si ypatumais; 

moksliniais tyrimais ir jų atlikimo galimybėmis; kultūriniu švietimu, kūryba; tarptautinių 

projektų vykdymu.  

6. Respondentai pageidautų, kad „Epale“ platformoje būtų talpinama medžiaga / vaizdo 

medžiaga apie suaugusiųjų švietėjus, įvairių sričių kompetencijų tobulinimo / mokymosi 

kursus; įvairių kalbų (ypač retesnių) mokymosi kursus internete. Respondentai taip pat 

pageidauja, kad „Epale“ platformoje būtų Psichologijos skiltis, taip pat daugiau 

informacijos apie asmenų su specialiaisiais poreikiais mokymąsi; daugiau tiesioginių 

renginių transliacijų. 

7. Tyrimas atskleidė, kad, respondentų nuomone, atnaujinant platformos turinį, pateikiant 

diskusijai naujas temas ir praplečiant „Epale“ platformos vartotojų galimybes dalytis 

vaizdo medžiaga bei dalyvauti virtualiose paskaitose, neabejotinai padidėtų „Epale“  

platformos kokybė ir suaktyvėtų jos vartotojų veikla.  
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8. Skatinant suaugusiųjų prisijungimą prie platformos ir aktyvesnį naudojimąsi „Epale“  

platforma, būtų tikslinga į įvairius suaugusiųjų švietimo renginius įtraukti „Epale“  

platformos pristatymus. Be to, rekomenduojame „Epale“ platformoje talpinti skaitmeninio 

raštingumo (nuo pagrindų iki pažengusiųjų lygmens), informacinio raštingumo mokymų 

medžiagą.  

9. Tobulinant platformą, rekomenduojama kiek galima labiau aiškesne padaryti prisijungimo 

prie platformos sistemą, skirti didesnį dėmesį konkrečių gerosios patirties pristatymų 

talpinimui platformoje, taip pat įdomiems faktams ir įvykiams, susijusiems su suaugusiųjų 

švietimu Lietuvoje. 
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II. Kokybinis tyrimas (interviu) 

Tyrimui buvo pasirinkti individualūs, pusiau struktūruoti interviu su „Epale“  

ekspertais, „Epale” autoritetais ir suaugusiųjų švietimo ekspertais. Iš viso atlikti septyni pusiau 

struktūruoti interviu. Interviu tikslas – nustatyti švietėjų nuomonę apie „Epale“ platformos 

stipriąsias puses, trūkumus ir tobulinimo galimybes. 

Siekiant užtikrinti konfidencialumą, tyrimo dalyvių charakteristikos nebuvo aprašytos  

(11 lent.). 

11 lent. Interviu dalyvių charakteristikos, interviu vieta, data ir tyrėjų vardai 

Kodas Ekspertas Vieta Data Tyrėjas 

A.  Suaugusiųjų švietimo 

atstovas/ekspertas/autoritetas 

online 2020 09 20 Irena 

B.  „Epale“ ekspertas online 2020 08 02 Ilona 

C.  „Epale“ ekspertas gyvai 2020 08 29 Aleksandra 

D.  Suaugusiųjų švietimo 

atstovas/ekspertas/autoritetas 

online 2020 09 10 Aleksandra 

E.  „Epale“ ekspertas online 2020 08 02 Ilona 

F.  Suaugusiųjų švietimo 

atstovas/ekspertas/autoritetas 

online 2020 08 26 Aleksandra 

G.  „Epale“ ekspertas online 2020 09 02 Aleksandra 

 

Pusiau struktūruoto individualaus interviu klausimai: 

﹣ Kaip jūs manote, kiek „Epale“ platformos tikslai ir galimybės yra žinomi suaugusiųjų 

švietėjams Lietuvoje? 

﹣ Kas, jūsų nuomone, yra „Epale“ platformos naudos gavėjai? Kokią naudą duoda 

platforma? Kaip manote, ar „Epale“ platformos tikslai ir veiklos teikia naudą ir atitinka 

gavėjų poreikius Lietuvoje? Gal galite pateikti pavyzdžių? Patarkite, kaip, remiantis 

vertinimo įrodymais, pagerinti „Epale“ platformos tinkamumą? 

﹣ Kiek „Epale“ yra prieinama įvairioms naudotojų tikslinėms grupėms Lietuvoje? Kaip 

manote, ar tikslinės naudotojų grupės turi reikalingą informaciją apie platformos 

galimybes Lietuvoje? Kaip manote, kokių žinių ir įgūdžių reikia, norint įsitraukti į „Epale“ 

veiklas? Ar šių žinių bei įgūdžių turi „Epale“ vartotojai (kiti suaugusiųjų švietėjai)? 

﹣ Kaip galima paskatinti aktyvesnį andragogų įsitraukimą į „Epale“ veiklas, naudojant 

įvairius įrankius? 
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﹣ Kaip manote, ar suaugusiųjų švietėjai yra patenkinti siūlomomis platformos galimybėmis? 

Ar pakanka informacijos apie suaugusiųjų švietėjų veiklas ir veiklos rezultatus 

platformoje? Kaip andragogų skelbiami įvairūs informaciniai tekstai prisideda prie jų 

asmeninio bei profesinio tobulėjimo? 

﹣ Kiek „Epale“ platformos galimybės motyvuoja jos vartotojus nuolatos domėtis 

platformoje skelbiama informacija? 

﹣ Kaip „Epale“ platforma pritraukia lankytojus ir kokius rezultatus duoda Lietuvoje? Kaip 

jūs manote, kaip galima būtų padidinti „Epale“ platformos dalyvių aktyvumą? 

﹣ Ar platforma patenkina įvairius vartotojų poreikius? Kaip ji galėtų labiau atliepti poreikių 

įvairovę turinio ir dizaino požiūriu? Pateikite pavyzdžių iš kitų jums patrauklių svetainių. 

Tyrime dalyvavusiųjų pasirinkimas buvo atliktas vadovaujantis ŠMPF 

rekomendacijomis. Atitinkamai tyrimo dalyvių atrankos forma – patogioji tikslinė atranka.  

Interviu trukmė nuo 35 min. iki 1.5 val. Dėl susiklosčiusios epidemiologinės situacijos 

Lietuvoje didžioji dalis interviu buvo atlikti nuotoliniu būdu per ZOOM ir Skype programas.  

2.1 Kokybinio tyrimo duomenų analizės metodologija 

Gauti duomenys buvo analizuojami pagal kontentinės (turinio) analizės principus. 

Turinio analizė – metodas, skirtas analizuoti rašytines, žodines ir vizualines komunikacijos 

žinutes (Cole, 198810). Klasikinė turinio analizė apima teksto sumažinimo į grupes technikas 

pagal kintamųjų sudarytus kodus (reikšmingų charakteristikų buvimą, intensyvumą ar kiekį) 

(Creswell ir Poth, 201611). 

Duomenų analizė buvo atliekama keliais etapais: 1. interviu teksto skaitymas; 2. 

kategorijų išskyrimas, remiantis esminiais žodžiais; 3. kategorijų turinio skaidymas į 

subkategorijas; 4. kategorijų ir subkategorijų aprašymas bei pagrindimas tekstiniais įrodymais 

(Žydžiūnaitė, Merkys ir Jonušaitė, 200512).  

2.2 Kokybinio tyrimo rezultatų aptarimas 

Remiantis tyrimu ir turinio analize buvo sudarytos keturios kategorijų grupės: 1. 

privalumai naudojantis „Epale“ platforma; 2. iššūkiai; 3. temos, kurios domina suaugusiųjų 

 

10 Cole, F. L. (1988). Content analysis: process and application. Clinical nurse specialist, 2(1), 

53-57. 
11 Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing 

among five approaches. Sage publications. 
12  Žydžiūnaitė, V., Merkys, G., & Jonušaitė, S. (2005). Socialinio pedagogo profesinės 

adaptacijos kokybinė diagnostika. Pedagogika, 23-32. 
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švietėjus; 4. rekomendacijos bei pasiūlymai, į kuriuos įeina pagrindinės kategorijos ir 

subkategorijos. Visos jos atspindi suaugusiųjų švietėjų nuomonę apie „Epale“  platformos 

stipriąsias puses, trūkumus ir tobulinimo galimybes (12 lent.). 

 

12 lent. Kategorijos ir subkategorijos, gautos turinio analizės metu 

Kategorijos Subkategorijos 

PRIVALUMAI 

Privalumai projektinėje veikloje Projekto produkto pristatymas 

Projekto partnerių paieška 

Projekto tęstinumas jam pasibaigus 

„Epale“ turinys Patikrinta medžiaga 

Unikalus, sukurtas andragogų 

Gerosios praktikos 

Aktuali, nauja informacija 

Bendravimas/bendradarbiavimas Tarptautinis 

Tarpdisciplininis 

Specializuotas 

Asmeniniai privalumai Kvalifikacijos tobulinimas 

Savireklama 

Savęs realizavimas 

TRŪKUMAI 

Vizualiniai iššūkiai  Navigacija/puslapio vizualinis pateikimas 

Programos privalumų atskleidimas 

Ryšiai su kitomis platformomis Susietumas su kitais tinklais 

Techniniai iššūkiai Paieškos sudėtingumas 

Puslapio greitis 

Turinio iššūkiai Perteklinė informacija 

Naujienų stoka 

AKTUALIOS TEMOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJAMS 

Suaugusiuosius švietėjus 

dominančios temos 

Apie projektus 

Nauji metodai 

Fenomenais grįstas ugdymas 

Temos, aktualios darbo ir kasdienio gyvenimo srityse 
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Socialinės tematikos 

Inovacijos ir technologijos 

Asmeninės istorijos 

PASIŪLYMAI 

Informacijos apie „Epale“ sklaida Vieši pristatymai/informaciniai renginiai 

Aktyvios komunikacijos kampanijos 

Hibridinis modelis 

Papildomi konkursai 

Techninis stiprinimas Informacija pirmajame puslapyje 

Grįžtamojo ryšio stiprinimas 

Naujienlaiškiai 

Partnerių vertinimas 

Daugiau judančių vaizdų  

Platformos plėtra Aplikacija 

Mokymosi platforma 

Antrinė tikslinė auditorija 

Daugiau galios vartotojui 

 

2.2.1 „Epale“ platformos privalumai suaugusiųjų švietėjams 

13 lent. „Epale“  platformos privalumai 

Kategorijos Subkategorijos Interviu teiginys 

Privalumai projektinėje veikloje Projekto 

produkto 

pristatymas 

Projektinė veikla yra vienas iš 

viešinimo šaltinių. Gali parašyti, kad 

viešinsi per „Epale“. Ir lietuviškai, ir 

užsienio kalboje gali viešinti.  F 

Projekto 

partnerių 

paieška 

<...> ieškoti partnerius, inicijuoti ir 

vykdyti projektus <...> С 

Projekto 

tęstinumas jam 

pasibaigus 

<...> projekto rezultatas išlieka, net 

projektui pasibaigus <...> B 



   
 

45 
 

„Epale“  turinys Patikrinta 

medžiaga 

<...> pateikiama informacija yra 

patikrinta, ji yra iš pirmų lūpų, nes 

visa informacija yra pateikiama iš 

įvairaus spektro ir sričių atstovų – ir 

suaugusiųjų švietėjų, ir neformalaus 

ugdymo atstovų, ir kultūros įstaigų 

atstovų <...> A 

Unikalus, 

sukurtas 

andragogų 

Turinys nėra nuleistas – jis 

formuojamas pačių suaugusiųjų 

švietėjų, kuriama iš apačios. B 

Gerosios 

praktikos 

 

Labiausiai mane ir kolegas 

motyvuoja gerosios patirties sklaida. 

Yra labai aktualu žinoti, ką kolegos 

veikia. Norisi pasidalinti, papasakoti, 

ką tu veiki, – „atspindėti savo veiklą 

įvairiais būdais“. „Epale“ yra tarsi 

dar vienas šaltinis, „kur tu gali tai 

transliuoti“. G 

Naujovės  Kitus paskatina prisijungti tiesiog 

noras išmokti kažko naujo, tobulėti, 

pasipildyti savo žinias. Sekti 

suaugusiųjų švietimo aktualijas, 

naujienas. Susipažinti su 

tarptautiniais projektais. A  

Bendravimas/bendradarbiavimas Tarptautinis <...> mokymasis iš kitų (ne tik iš 

lietuvių kolegų, kur mes susitinkame 

ir pasidaliname, vienas apie kitą 

kažkiek žinome <...> Tik spėk 

skaityti. O tie, kas valdo užsienio 

kalbas, vieną ar kelias, tai mato ir 

kitų pavyzdžių. D 

Tarpdisciplininis Suvienyti Lietuvos suaugusiųjų 

švietėjus ir tarsi sukurti jiems tokią 
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vietą, kur... (kad nors elektroninę, bet 

tai išėjo už elektroninės platformos 

ribų). Tokią vietą, kur galėtų jie 

tiesiogiai bendrauti, 

bendradarbiauti, dalintis patirtimi, 

skleisti informaciją, žodžiu, daug ko. 

C  

Specializuotas Tai bendravimas tarp vienos ir kelių 

švietėjų grupių. C 

Asmeniniai privalumai Kvalifikacijos 

tobulinimas 

<...> kas arčiau formaliojo ugdymo, 

tarkim, mokymo įstaigos, – jiems yra, 

galbūt, šiek tiek paprasčiau, nes jie 

žino, ką tai reiškia. Kiek jiems tai yra 

aktualu, jų profesinei veiklai, – jie iš 

tikrųjų naudoja platformą savo 

kvalifikacijos tobulinimo tikslams. A 

Savireklama <...> jaučiu konkurenciją, 

prisiregistravęs jaučiu pranašumą 

prieš kolegas. Aš žinau (nes skaitau 

„Epale“). Pats galiu skelbtis. Lyg 

prisidedu sau pliusiuką. Kaip 

kvalifikacijos teste. Po to gali 

pasakyti – buvau mokymuose, apie 

kuriuos sužinojau iš „Epale“. Po to 

vieni kitus paskatina. G 

Savęs 

realizavimas 

<...> kur aš galiu realizuoti save, 

nes, iš tikrųjų, „Epale“ veiklos yra 

labai įvairios ir įdomios. C 

 

Projekto produkto pristatymas. Tyrimo dalyviai ypatingą dėmesį skiria „Epale“, kaip 

europinių projektų ir jų dėka sukurtų produktų sklaidai, reklamai ir duomenų bazei. Visų pirma, 

tai platforma, kurioje galima skelbti apie vykstančius projektus, pristatyti jų tikslus ir 

planuojamas veiklas. Tačiau daug svarbesnį vaidmenį „Epale“ platforma vaidina pristatant 
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sukurtus projektų rezultatus ir produktus, atlieka informavimo funkciją. 

<...> Kas išleido kokį vadovėlį tinkamą. Ar metodų rinkinį. Į renginį vienas kitą 

pakvietė – registracija vyksta... [G tyrimo dalyvis]. 

Projekto partnerių paieška. Kitas svarbus momentas, kurį paminėjo beveik visi tyrimo 

dalyviai, yra partnerių paieška. Ji – ypač vertingas „Epale“ platformos instrumentas [C, D, G 

tyrimo dalyviai]. 

Projekto tęstinumas jam pasibaigus. Pasibaigus projektui, „Epale“  tampa informatyvia 

duomenų baze, kurioje išlieka informacija apie jau buvusius projektus ir sukurtus produktus. 

Tyrimo dalyvis [B] pabrėžė, kad tai „tęstinumo” užtikrinimas ir pagalba rengiant būsimus 

projektus, nes galima matyti, kas buvo atlikta ir kokios perspektyvios idėjos galimos ateityje.  

Patikrinta medžiaga. Rašant straipsnius į „Epale“, tyrimo dalyviai akcentuoja gerąją 

kokybės reikalavimų pusę. Šiuo aspektu „Epale“ platforma jiems suteikia galimybę gauti 

patikrintą informaciją. 

<...> Ir šita informacija yra patikrinta, švari nuo rasinių diskriminacinių apraiškų. 

Tam tikras cenzas, kuris apsaugo nuo neigiamo turinio [B tyrimo dalyvis]. 

Unikalus, sukurtas andragogų turinys. Andragogai, įsitraukę į „Epale“, gauna patikimą 

informaciją. Čia patikimumas užtikrinamas pačių rašančiųjų. Kitaip tariant, andragogai rašo 

kitiems andragogams, taip sukurdami praktinę platformoje pateiktos informacijos vertę. 

Gerosios praktikos. Tokia praktinė vertė tiesiogiai siejama su andragogų darbu, 

iššūkiais ir galimybėmis, kurias kiti andragogai gali panaudoti savo praktikoje. 

<...> kad platformoje galima rasti ir suaugusiųjų švietimo metodų, kurie jau yra 

išbandyti praktiškai ir kurie yra aktualūs ir naudingi, jie gali būti pritaikomi tiek kasdieniniame 

darbe, tiek studijose, tiek asmeniniam tobulėjimui <...> [A tyrimo dalyvis]. 

Naujovės. Kitas svarbus momentas, paminėtas tyrimo dalyvių, yra tas, jog „Epale“  

visada yra aktualios ir naujos informacijos šaltinis. „Epale“  platformoje informacija yra nuolat 

atnaujinama, vyksta nuolatinė aktualios informacijos sklaida. Tyrimo dalyviai, kaip pavyzdį 

pateikė tai, kad galėjo gauti informacijos, kaip kitiems <...> sekėsi dirbti karantino sąlygomis 

<...> [A tyrimo dalyvis]. 

Atliekant kokybinių duomenų analizę išryškėjo, kad vienas didžiausių privalumų, kurį 

gauna suaugusiųjų švietėjai, tai bendravimas ir bendradarbiavimas. Tyrimo dalyviai išryškino 

tris bendravimo ir bendradarbiavimo segmentus: tarptautinį, tarpdisciplininį ir specializuotą.  

<...> galimybė bendradarbiauti, diskutuoti, tas tarptautiškumas, tas tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas tame tikrai atsispindi ir viskas yra sudėta vienoje erdvėje, laisvai 
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prieinama, pozityviai pateikta, ir manau, kad tuo labiausiai ir patraukia, ir sudomina tą 

potencialų vartotoją <...> [A tyrimo dalyvis]. 

Kaip kalbėjo vienas tyrimo dalyvis: „didžiausia šios platformos vertė, – kad suvienijo 

andragogus ir atsirado šaltinis, kur tu gali ištransliuoti, ką tu nori, sužinoti, ką tu nori. Gali 

vykdyti įvairiausius mainus. Savo idėjų, projektų. Ieškoti, įgyvendinti ir net sklaidą vykdyti. Iki 

„Epale“ tokio aktyvaus turinio nebuvo.” [D tyrimo dalyvis].  

<...> unikalus turinys, kuris galėtų leisti andragogams panaudoti tuos instrumentus jau 

ir su savo bendruomenėmis. Jie ieško originalaus turinio, šiuolaikiško turinio, motyvuojančio 

turinio. Na, kažkokio susietumo su pasaulyje vykstančiais procesais [D tyrimo dalyvis]. 

Tyrimo dalyviai sutinka, jog „Epale“ – unikalus, visos Europos andragogus jungiantis 

kūrinys, kuris gali būti pelnytai vadinamas europine bendruomene [B tyrimo dalyvis]. Ši 

platforma suteikia galimybę pamatyti, kas vyksta kitose Europos valstybėse, kaip gyvena, dirba 

kitų valstybių andragogai, kokios temos juos domina, kokios praktikos naudojamos ir kaip jas 

būtų galima pritaikyti savo institucijose bei veiklose, pasidalinti savo patirtimi bei 

metodikomis. 

Pirmiausia, yra ieškoma bendruomenės, tam tikro dalijimosi patirtimi, – tai yra labai 

svarbus dalykas, tai yra socialinis tinklas [D tyrimo dalyvis]. 

„Epale“ – tai yra noras suburti, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, didinti 

suaugusiųjų švietėjų dalyvavimą. Man atrodytų, jog tos skirtingos tikslinės grupės, ar tai būtų 

suaugusiųjų švietėjai, ar tai būtų andragogai, ar tai būtų žmonės, kurie tik pradeda tą kelią, 

arba patys besimokantieji, kurie dalyvauja daugybėje skirtingų mokymų, kurie nori atrasti tą 

nišą, kuri būtų tikrai reikalinga, aktuali. Manau, kad kiekvienas užsiregistravęs gali atrasti 

juos dominančią sritį, ir, galbūt, atrasti ryšius kitą kartą ir su tarptautine suaugusiųjų švietimo 

specialistų bendruomene. „Epale“ ir yra ta susitikimų vieta, kur tos idėjos gali gimti ir vėliau 

iš jų išaugti iniciatyvos, projektai, mokymai [A tyrimo dalyvis]. 

Bendrystės jausmas. Ypač, kai išvažiuoji iš Lietuvos. Kai susitinki su užsienio 

kolegomis. Pavyzdžiui, „Epale“ renginyje ekspertams, „Epale“ ekspertų bendruomenei. 

Pamatai, kokia didelė masė žmonių dirba su tuo projektu. Tai labai vienijanti ir motyvuojanti 

jėga [G tyrimo dalyvis]. 

Kalbėdami apie tarptautinį bendradarbiavimą, tyrimo dalyviai akcentuoja 

tarpdisciplininį tarpsritinį [D tyrimo dalyvis] bendradarbiavimą, kai skirtingų sričių 

suaugusiųjų švietėjai (mokytojai, dėstytojai, bibliotekininkai, muziejininkai ir kiti) gali dalintis 

savo patirtimi ir semtis naujų idėjų iš kitų. Būtent giminingų institucijų patirtis ir ryšiai padeda 

greičiau sužinoti naujausią naudingą infromaciją.  
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Tyrimo dalyviai pabrėžia ir asmeninę naudą naudojant „Epale“ platformą. Visų pirma, 

tai kvalifikacijos tobulinimas ir galimybė išmokti kažko naujo, naudingo, kitaip tariant, – tai 

galimybė mokytis iš kitų. 

<...> tikrai yra naudinga ir kaip savišvietai, saviugdos galimybė. Kad ten iš tikrųjų yra 

susistemintos, labai daug naudingos aktualios informacijos suaugusiųjų švietėjams. Kad 

nereikia blaškytis po internetą, ieškoti, nes viskas yra susisteminta vienoj vietoj, tai čia toks 

didelis pliusas <...> [C tyrimo dalyvis]. 

Informacija ir turimas žinias pagilinau būtent dėka „Epale“ platformos. Taip pat 

susipažinau su projektinės veiklos vertinimo priemonėmis ir įrankiais, kuriuos taip pat naudoju 

savo profesinėje veikloje [A tyrimo dalyvis]. 

Kalbant apie reklamą, ypač svarbu pažymėti, kad „Epale“ platformoje rašyti tekstai 

atsiranda ir Google paieškos bazėje <...> Žmogui yra svarbu, jog jei jis yra kažką publikavęs 

„Epale“, „tave greitai Google išmeta“. Suveikia „Epale“ paieška. Tai žmogui yra svarbu 

(psichologinis efektas) <...> [G tyrimo dalyvis]. 

„Epale“ andragogams sudaryta galimybė dalintis informacija apie save, savo veiklą, 

reklamuotis [C tyrimo dalyvis]. Kaip teigia vienas tyrimo dalyvis <...> jaučiu konkurenciją 

prisiregistravęs, jaučiu pranašumą prieš kolegas <...> [G tyrimo dalyvis]. Tai pozityvios 

konkurencijos pavyzdys, kuris formuojamas dalyvaujant „Epale“ veikloje.  

2.2.2 Techniniai iššūkiai 

Kalbėdami apie „Epale“ privalumus, tyrimo dalyviai paminėjo ir kelis techninius 

iššūkius, kurie galimai stabdo vartotojus nuo aktyvesnio dalyvavimo šios platformos veikloje.  

 

14 lent. „Epale“  platformos naudojimosi iššūkiai 

Kategorijos Subkategorijos Interviu teiginys 

Vizualiniai iššūkiai  Navigacija/puslapio 

vizualinis 

pateikimas 

<...> galėtų būti šiek tiek lengvesnė paties 

puslapio navigacija ir tos temos, kurios yra 

išskirtos, kad jos būtų dar šiek tiek išskirtos 

grupėmis, kad jas būtų tiesiog paprasčiau 

surasti. A 

Programos 

privalumų 

atskleidimas 

Dar labiau paryškinti programos privalumus ir 

iš pirmo žvilgsnio. Nes dabar tenka jų šiek tiek 

ilgiau ieškoti, reikia gilintis į pačio puslapio 

struktūrą, mąstyti kaip, ką padaryti. D 
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Ryšiai su kitomis 

platformomis 

Susietumas su kitais 

tinklais 

Kitas būdas visą tai nutiesti per papildomus 

tinklus, kurti socialinių tinklų grupes, kurti 

turinio mainų žiniasklaidą, kurti, pamatyti tą 

turinį kitoje platformoje, ne tik „Epale“, bet 

atrasti „Epale“ per kitas platformas: 

socialiniai tinklai, žiniasklaida, galbūt, vieši 

renginiai – tai, ką matėt viešam renginyje, tai 

galėsite išvysti ir „Epale“. Iš esmės mąstyti 

apie tą platformą, kaip apie aštuonkojį, kuris 

nutiesia daug skirtingų kojų į gretimas 

platformas, į gretimus kontekstus ir tada 

užčiuopęs vieną koją, tu ateini iki galvos. D 

Techniniai iššūkiai Paieškos 

sudėtingumas 

Ten yra paieškos laukelis – reikia įvesti 

specialybę. Netgi tas yra padaryta nepatogiai, 

nes jeigu neteisingą linksnį įvesi, – jis tau 

neparodys. Jei nori įvesti „siuvėjas“, – bus 

tuščia, jei įvesi „siuvėjo“, – tada parodys. Bet 

jeigu tu žinai, kad reikia kilmininko „siuvėjo“ 

kvalifikacijos, – logika aiški, tai tam, kuriam 

neaiški, – jis neras. F 

Puslapio greitis Bet vis dėlto – tokio techninio apsunkinimo yra. 

Ir kartais tai sustabdo vartotoją. Jis pats negali 

įkelti, sako: „ką aš čia dabar prašysiu“. Esu 

tokių pasakymų girdėjusi, bet tai 

išsprendžiama. Mes kalbame, padedame, 

mokome, įkeliame, bet... Tokių dalykų yra. G 

Turinio iššūkiai Perteklinė 

informacija 

Tai normaliam žmogui dar įdėti įstatymai. 

Įdėtos nuorodos į įstatymus. Jie nereikalingi. F 

Naujienų 

stoka/trūkumas 

<...> naujienų skiltyje būtų pateikiama 

daugiau informacijos apie visuomenines 

organizacijas, veiklas, prie kurių būtų galima 

prisijungti artimiausiu metu.  A 
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Tyrimo dalyviai pažymėjo kelis trūkumus, kurie, jų nuomone, gali daryti įtaką vartotojų 

aktyvumui. Tokie trūkumai tyrimo analizėje buvo susisteminti ir suskirstyti į keturias grupes: 

navigacija arba puslapio vizualinis pateikimas, ryšiai su kitomis platformomis, techniniai 

trūkumai ir turinio iššūkiai.  

Navigacija/puslapio vizualinis pateikimas. Tyrimo dalyviai pastebėjo, kad vizualinis 

„Epale“ puslapio pateikimas yra sudėtingas ir painus. Informacijos gausa platformoje yra 

akivaizdi, tačiau jos paieškos sudėtingumas sumažina ieškomų rezultatų radimo greitį ir 

galimybes.  

Programos privalumų atskleidimas. Kaip teigia tyrimo dalyviai, informacija turi būti 

pateikiama atsižvelgiant į vartotoją, jo poreikius ir žvelgiant vartotojo akimis [D tyrimo 

dalyvis]. Žvelgiant iš „Epale“ vartotojo pozicijos – žmonės nori iš karto matyti, kas jiems yra 

siūloma, kokios yra platformos teikiamos galimybės. Kaip pavyzdžiai palyginimui buvo 

pateikti šie: savitarnos kasos ir internetinės bankininkystės sistemos, kurios yra lengvai 

suprantamos kiekvienam naujam vartotojui ir gerai įvaldomos nuo pačios pirmos vartojimo 

dienos: 

Bet ten turėtų būti panašiai kaip savitarnos kasose. Nueinate į savitarnos kasą 

parduotuvėje – jums yra problema surasti bet kokį produktą. Nu, sakykime, nuskenavus nerodo, 

o suradus taip. Ar jums problema surasti? Yra paveiksliukai, yra kategorijos, viduje perėjimai, 

paveiksliukai, perėjimai ir viskas [F tyrimo dalyvis]. 

Pereiti prie pačių patraukliausių dalykų, kaip minėjau, tų... Internetinės bankininkystės 

momentas – kas svarbiausia? Kiek sąskaitoje yra pinigų ir kaip padaryti paprasčiausias 

funkcijas – nuo to pradedamas mąstymas. O ne nuo to, kokiom sąlygom ten galima metines 

palūkanas pasikoreguoti. Čia lygiai taip pat, – tu turi matyti, kas yra svarbiausia. Nori matyti 

patrauklų turinį ir galimybes į jį įsitraukti, tai tuos instrumentus, digitalinius, sukurti, juos 

tikrai galima, ir mąstant iš to žmogaus, kuris ateina pirmą kartą ir nori kažką gauti 

perspektyvos [D tyrimo dalyvis]. 

Kitas svarbus momentas – etapų/žingsnių skaičiavimas ieškomos informacijos 

rezultatams pasiekti: kiek vartotojui reikia pereiti etapų/žingsnių, kol jis pasiekia tai, ko ieško. 

Tokių žingsnių, kaip mini tyrimo dalyvis, turi būti kuo mažiau, nes, priklausomai nuo jų 

skaičiaus, proporcingai mažėja vartotojo noras jungtis ir dalyvauti veikloje. 

Pamąstyti iš tos perspektyvos, kad aš turiu atėjusį žmogų, užsukusį į platformą, pačiupti 

čia, dabar už rankos. O ne galvoti, kad jis susiras pats septintame žingsnyje, paspaudęs vienas, 

du, trys, keturi, penki. Suskaičiuokite žingsnius, kiek jam reikia nueiti iki tam tikro turinio, jeigu 

jų yra daugiau negu du, – jau yra problema [D tyrimo dalyvis]. 
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Kaip paminėjo vienas iš tyrimo dalyvių: <...> turinys, tas, kuris yra, nuostabus, bet dar 

labiau suaktyvinti tą digitalinį pateikimą ir, kaip parodė pandemija, ta skaitmeninė prieiga yra 

labai svarbi ir turi labai daug galimybių <...> Ir tai, galbūt, yra susijusi su tuo, kad kokie yra 

privalumai ir kokios yra tobulintinos perspektyvos: aš manyčiau, kad tas pats puslapis galėtų, 

pateikimas programos, būti funkcionalesnis, mąstant apie, tarkime, apie galimybę net ir 

suaugusiam žmogui, labiau spontaniškai įsijungti. Galima sukurti įrankius, kad matytų atviras 

paskaitas, video, galbūt, tave patrauktų įdomus turinys [D tyrimo dalyvis].  

Kitais žodžiais tariant, pirmą kartą prisijungusiam vartotojui reikia pagalbos suprasti 

platformos [G tyrimo dalyvis] veikimo principus ir programos privalumus, jam sunku 

orientuotis tarp siūlomų temų ir galimybių.  

Ryšiai su kitomis platformomis. Kitas pastebėjimas siejasi su galimybe naudoti „Epale“  

kartu su kitomis socialinėmis platformomis. Nors funkcionaliai tokia galimybė jau egzistuoja, 

vienas tyrimo dalyvis paminėjo, kad vis dėlto yra per mažai žinoma apie „Epale“ iš socialinių 

tinklų ir kitų media kanalų. Nėra aktyviai transliuojami „Epale“ privalumai.  

Paieškos sudėtingumas. Kita svarbi iššūkių grupė – techninės problemos. Ypač dažnai 

minima problema – paieškos laukelis: <...> pati „Epale“ neranda to, kas yra sistemoje. Google 

suranda greičiau, kas yra „Epale“. Platformoje daug gerų dalykų, bet jų neranda. Temų yra, 

bet jų neranda [B tyrimo dalyvis]. Čia, kaip privalumas, akcentuojama kokybiškos 

informacijos gausa, bet tuo pačiu minint trukdžius, kurie padaro tą informaciją mažiau 

pasiekiama: <...> jei sako, kad informacijos nėra kažkokia tema, tiesiog negali jos rasti <...> 

informacijos yra, tik ją sunku surasti <...> [B tyrimo dalyvis]. 

Puslapio greitis. Dar viena paminėta problema – puslapio greitis, kuris apsunkina 

informacijos paiešką ir jos kėlimą į sistemą, administruojant savo puslapį: 

 <...> tiesiog keliant informaciją į pačią platformą, neretai tenka susidurti su atvejais, 

kai yra sudėtinga patvirtinti tą informaciją arba pridėti nuotraukas, arba kitą vizualą  <...> [A 

tyrimo dalyvis]. 

Perteklinė informacija. Vienas dalyvis išsakė nuomonę, kad „Epale“ platformoje yra 

informacijos, kuri nėra reikalinga kasdienėje suaugusiųjų švietėjų darbinėje veikloje. Tokia 

informacija siejama su teisiniais dokumentais, kurie, anot tyrimo dalyvio, yra nereikalingi [F 

tyrimo dalyvis]. Tuo tarpu kitas dalyvis paminėjo, kad kai kurios informacijos net pritrūksta, 

ypač kalbant apie naujienų skiltį, kur ne visada pavyksta atsekti aktualiausius renginius ir/ar 

mokymus, kuriuose būtų galima dalyvauti. 

Atsižvelgiant į tai, kad šių trūkumų likvidavimas nėra Lietuvos „Epale“ atstovybės 

kompetencijoje, jos yra tik išvardintos, tačiau detaliau nenagrinėjamos. 
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2.2.3 Suaugusiųjų švietėjus dominančios temos „Epale“ platformoje 

Kalbant apie tematikas, kurios šiuo metu aktualios suaugusiųjų švietėjų tarpe, tyrimo 

dalyviai akcentavo, kad „Epale“ kanalas yra būtent tas šaltinis, per kurį galima gauti ypač 

aktualią, naują, naudingą ir, ypač svarbu, praktiškai patikrintą informaciją. Dalyvavę tyrime 

akcentavo šiuo metu aktualias temas, susijusias su pandemija (žiūrėti aukščiau), taip pat 

metodus ir platformas, naudojamas nuotoliniam mokymui ir darbui, psichologines temas, 

kurios gali iškilti dėl vyraujančio karantino.  

15 lent. Suaugusiųjų švietėjus dominančios temos „Epale“ platformoje 

Kategorija Subkategorijos Interviu ištrauka 

Suaugusiųjų 

švietėjų 

dominančios 

temos 

Apie projektus „Epale“ yra kaip dar vienas kanalas, kur 

aš galiu tiesiog talpinti informaciją apie 

projektą, dalintis tais metodais, dalintis 

tuo, ką mes sukuriame. A  

Nauji metodai Dalintis metodais, skaityti apie metodus 

Fenomenais grįstas 

ugdymas 

<...> einant per vieną temą, matant dalykų 

susietumą, integruotą žinių modelį, man 

atrodo, yra vienas produktyviausių ir 

įdomiausių dalykų <...> D 

Temos aktualios darbo ir 

kasdienio gyvenimo srityse. 

Kaip susidoroti su perdegimu <...> 

profesiniam tobulėjime, asmeniniam 

tobulėjime tikrai galima pritaikyti. A 

Socialinės tematikos <...> apie savanorystę, apie tokias temas, 

kaip socialinė atsakomybė, vartotojų 

įtraukimas į aplinkosaugines veiklas, nes 

tuo dabar gyvena visas pasaulis. A 

Inovacijos ir technologijos Kaip naujas temas galėčiau išskirti  

pramonės revoliuciją. Labai gera tema. 

Net nežinau, kaip tą paskatinti. Ryškėja 

tendencija, kad dar klumpame, nes trūksta 

inovatyvumo ir ateities perspektyvų. 

Skaitmeninis raštingumas dar. E 

Asmeninės istorijos <...> dabar vykstantis „Epale“ istorijų 

pristatymas. Aš taip pat esu pateikusi savo 
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istoriją, savo patirtį apie X įstaigos patirtį, 

kaip mums sekėsi dirbti karantino 

sąlygomis. Tokios būtent iniciatyvos, 

kurios skatina diskutuoti, kalbėti, dalintis, 

manau, niekada neišeis iš mados ir jų 

reikėtų tikrai kuo daugiau. A 

 

Taigi, tyrimo dalyvių akimis itin svarbia tema išlieka projektinė veikla. Ypač, kai 

Lietuvoje ir Europoje karantino ir epidemiologinės sąlygos davė pagrindą naujų projektinių 

temų formavimuisi. Taip pat, nauji metodai, technikos, taikomos tiek darbe, tiek ir asmeninėje 

andragogų praktikoje.  

Kita įdomi mintis, paminėta tyrimo dalyvio ir pritaikoma šiuolaikinėje situacijoje, –  

Fenomenais grįstas ugdymas. Tas principas, susijęs su, pavadinkime, su specifiniu pobūdžiu 

integruotu ugdymu. Kai mes pasirenkame tam tikrą fenomeną ir bandome jį išnarstyti ne iš 

karto pasiskirstę į disciplinas, atpažindami disciplinines žinias tam tikroje sferoje. Klasikinis 

pavyzdys, – kaip atidaryti kavinę? Tai tau reikia ne tik buhalterinių žinių, vadybos, bet ir 

maisto, gamybos, turbūt chemijos žinių, dizaino. Galbūt, muzikinio išsilavinimo, literatūros. 

Tai gali žiūrėti į tam tikrą fenomeną, kaip į tam tikrą žinių sąveiką, kaip jos sąveikauja. Ir jeigu 

tu nueini tam tikrą kelią, tu pamatai, kur tavo teorinės žinios įgauna praktinį pobūdį [D tyrimo 

dalyvis]. 

Aktualios temos suaugusiųjų švietėjams, apie kurias kalbėjo interviu dalyviai, kaip jau 

minėta, glaudžiai siejasi su tomis temomis, apie kurias kalba ir kiti Europos ir pasaulio 

suaugusiųjų švietėjai: perdegimas, savanorystė, pramonės revoliucija, inovacijos, skaitmeninis 

raštingumas ir kitos. 

Įdomu tai, kad net keli tyrimo dalyviai paminėjo, jog naujos temos, pateiktos per 

asmeninių patirčių prizmę, yra ryškesnės ir labiau sudominančios. Tokios temos motyvuoja ir 

skatina veikti kitus suaugusiųjų švietėjus. 

Asmenybių sėkminga veikla – tai užkrečia. Nebūtinai įstaigų, bet įdomių žmonių. Nors 

yra rubrika „mūsų lyderiai“, kur švietimo ekspertai gali „pasirodyti“ (švietimo ekspertai, 

kurie sėkmingai dirba). Pateikti vieno konkretaus asmens patirtį. Tai sudomina ir motyvuoja 

žmones. Jei kiti gali – ir aš galiu. Nebūtinai tik institucijos [G tyrimo dalyvis]. 
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2.2.4 Suaugusiųjų švietėjų pasiūlymai „Epale“ platformos gerinimui ir dalyvių aktyviam 

dalyvavimui 

Tyrimo dalyviai pasidalino ir savo mintimis, kaip būtų galima tobulinti „Epale“  

platformos galimybes ir pritraukti daugiau aktyvių dalyvių. Kokybiniai tyrimo duomenys 

suskirstyti į grupes atsižvelgiant į tyrimo dalyvių atsakymus: tolimesnė informacijos apie 

„Epale“ sklaida, techninis stiprinimas, pačios platformos plėtra.  

16 lent. Pasiūlymai „Epale“ platformos efektyvumo didinimui ir naudotojų aktyviam 

įsitraukimui 

Kategorija Subkategorijos Interviu ištrauka 

Informacijos apie 

„Epale“ sklaida 

Vieši 

pristatymai/informaciniai 

renginiai 

<...> nelabai dar yra žinoma apie 

„Epale“. D 

Aktyvios komunikacijos 

kampanijos 

Organizuoti susitikimus su suaugusiųjų 

švietimo administratoriais. Analizuoti ir 

diskutuoti, kas yra aktualu, kokios 

problemos. Kiekvienas galėtų išsakyti, 

kokie yra skauduliai. Tai galėtų būti 

panaudojama politikos formavimui – toks 

yra vienas iš tikslų: suaugusiųjų švietimo 

politiką įtakoti, nušviesti, kalbėti apie tai. 

Dabar yra organizuojami susitikimai 

suinteresuotų šalių kartą per metus. Tai 

galima būtų daryti virtualiai – tikslesnių 

grupių susitikimus su atsakingais politikos 

formuotojais. G 

Hibridinis modelis <....> kad turinys galėtų būti pusiau 

skaitmeninis, pusiau gyvas. Tai šitas 

momentas duotų labai daug perspektyvų. 

D 

Papildomi konkursai Organizuoti konkursus. Anksčiau lyg tai 

buvo daroma, bet galima būtų daryti 

konkursus per platformą. G 

Techninis Informacija pirmajame Tu atėjęs į tą platformą turi matyti iš karto, 
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stiprinimas puslapyje kas yra skaniausia, kaip matyti tą, na, – „o 

kur čia tas įdomus turinys“? D 

Grįžtamojo ryšio 

stiprinimas 

<....> chatbot, kur, pavyzdžiui, jei 

nepavyko įkelti informacijos ar kažko rasti, 

net kad minimalus atsakymas ateitų, kad su 

„Jumis bus susisiekta“ ar kažkas 

panašaus, nes dabar ta platforma yra tarsi 

nuasmeninta. Nėra tokio žmogiško 

faktoriaus, gyvybės. E 

Naujienlaiškiai  <....> kilo tokių minčių dar, kad 

naujienlaiškis galėtų būti savaitinis. Dar 

toks momentas, kad tas naujienlaiškis 

nueina į „spamą“, kitas momentas, – kai 

mėnesio pradžioje atėjo tai, – ten buvo 

gera tema. E 

Partnerių vertinimas Ateičiai vertinimo sistema partneriams 

projektuose, patikimumas partnerių 

(žvaigždučių sistema). E 

Daugiau judančių vaizdų  <...> kad tekstai būtų trumpi, kad jie būtų 

„suiliustruoti”. Įvairiems vaizdiniams, 

stiliams. Nes tekstas nėra vaizdas, nors 

toje pačioje vietoje apdorojamas 

smegenyse, bet tekstas nėra vaizdas. Tai 

vienas dalykas. Judantys vaizdeliai, įrašai. 

F 

Platformos plėtra Ateityje aplikacija  Riboja tas patogumas, kai telefone <...> B 

Greitai veikianti, paprasta, kaip delfi 

veikiantis. B 

Mokymosi platforma Jei ateityje kiltų mintis padaryti „Epale“ 

tikra mokymosi platforma. Tai yra 

europinis įrankis. Tu atsidarei: o, ko aš 

galėčiau čia pasimokyti? E 

Antrinė tikslinė auditorija Mes kalbame apie bendruomenę, ne tik 
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andragogų, bet ir tų, kurie nori mokytis, 

suaugusiųjų švietimo dalyviai, tie, kuriuos 

andragogai moko. Kas irgi yra auditorija, 

ne ką mažiau svarbi. Patys suaugę, kurie 

nori šviestis, kurie atranda galimybę 

įsitraukti arba ieško būdų įsitraukti. D 

Daugiau galios vartotojui Daugiau suteikti galios, įgalinti dalyvius 

autonomiškai veikti naudojantis tuo 

socialiniu tinklu. Tai tas yra socialinių 

tinklų jėga. Yra ten tarsi atiduodama 

iniciatyva vartotojams, jie patys, 

vartotojai, yra pakankamai įgalūs 

modeliuoti visą veiklą ir jie patenkinti tuo, 

ta galimybe. Jie kontroliuoja visą 

galimybę, saviorganizacijos principais 

viskas paremta.  Kad jie galėtų daryti, ką 

nori. Bet, ką nori, per funkcionalumų 

padidinimą. Šioje vietoje ištiesiamos tų 

aštuonkojų kojos į kitas sritis, dažniausiai, 

tai padeda rasti kelią į kitas platformas, į 

kitus kontekstus. D 

 

Vieši pristatymai/informaciniai renginiai. Tyrimo dalyviai paminėjo [A, C tyrimo 

dalyviai], kad vis dar reikia daug kalbėti apie „Epale“, šviesti žmones apie šios platformos 

veiklą ir teigiamas galimybes. Nors buvo ir kitokių nuomonių, kad „Epale“ viešinimo etapas 

buvo pačioje pradžioje, pirmaisiais platformos atsiradimo metais [C tyrimo dalyvis], tačiau šis 

viešinimas, anot interviu dalyvių, turi būti vykdomas toliau.  

Aktyvios komunikacijos kampanijos. Šalia aktyvių informavimo veiklų, tyrimo 

dalyviai pasiūlė daugiau dėmesio skirti bendravimui su platformos naudotojais, dažniau klausti 

jų nuomonių ir teirautis pasiūlymų.  

Hibridinis modelis. Keli tyrimo dalyviai išsakė siūlymus „Epale“  platformoje rengti ir 

gyvus, ir internetinius bendruomenės susitikimus, kitaip tariant, išlaikyti hibridinį modelį [D 

tyrimo dalyvis].  
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Galbūt, kokių online renginių, gal netgi mokymų. Dažnai, fondas „Epale“ komandą ir 

ekspertus, andragogus pakviečia į įvairius mokymus gyvai. Gal aktualu būtų ir prisijungtų 

daugiau žmonių, jei būtų nuotoliniai mokymai. Aišku, tai daugiau priklauso nuo techninių 

platformos galimybių [G tyrimo dalyvis]. 

Renginių nufilmuotų. Darbo pavyzdžių. Seminarų. Tokių kaip ir „pamokų 

andragogams“. Galėtų būti jos sukeltos į platformą. Video medžiaga pateikiama [G tyrimo 

dalyvis]. 

Papildomi konkursai. Kitas tyrimo dalyvių siūlymas – dažniau organizuoti konkursus 

– turėti skatinimo sistemą pačioje platformoje.  

Ne tik Fb palieki komentarą „Epale“, bet ir eidamas į platformą gali daugiau 

pakomentuoti (straipsnius, šviežias naujienas). Galbūt, geriausiai ar daugiausiai atsakęs 

galėtų gauti prizą. Renkiesi pliusus ir, kas daugiausia surenka, gali gauti geriausio 

komentatoriaus titulą [G  tyrimo dalyvis].  

Tokia skatinimo sistema buvo pasiūlyta ir tarp aktyvių dalyvių, kad jie nenustotų rašyti 

ir komentuoti „Epale“ platformoje [G tyrimo dalyvis].  

Informacija pirmajame puslapyje. Kita grupė pasiūlymų siejasi su techniniais ir 

informacijos pateikimo aspektais, kai siūloma, jog programos privalumai išryškėtų tik 

atsidarius platformą. Kaip teigia tyrimo dalyvis, kol kas šių privalumų reikia ilgiau ieškoti [D 

tyrimo dalyvis]. Kaip pavyzdys pateikiamas naujienų portalų informacijos išdėstymas:  

Taigi čia elementarus dalykas. Paklauskite naujienų portalų – jie visą laiką ieško tų 

ryškiausių žinių, visą laiką jas kuria, manipuliuoja. Čia nereikia nieko manipuliuot, pas mus 

svarbiausi dalykai yra čia. Ir tai gali būti kažkokia video paskaita, iššokanti iš karto, galimybė 

registruotis, dar kažkas [D tyrimo dalyvis]. 

Grįžtamojo ryšio stiprinimas. Net trys tyrimo dalyviai akcentavo didesnio grįžtamojo 

ryšio stiprinimą – pastebėjo, kad ne visada sulaukia informacijos apie jų rašomą ir pasiūlytą 

straipsnį. Taip pat, kaip problemą įvardino ir tai, kad skaitytojams nėra siūloma rašyti 

atsiliepimų apie platformą ir jos galimybes, rašomus straipsnius.  

Čia reikėtų kažką keisti – gal komentavimą paprastesnį daryti ar kažkaip kitaip 

sugalvoti tą grįžtamą ryšį. Tada būtų didesnis stimulas rašyti tuos straipsnius, nes dabar 

įkėliau ir tu nieko nežinai: ar kažkam paliko įspūdį, ar kažkam patiko, ar nepatiko [E tyrimo 

dalyvis]. Kitas grįžtamojo ryšio elementas – minimas dalyvių – greitas administratorių 

atsakymas, kai kažkas nepavyksta. Tai galėtų būti išsprendžiama elektroninės techninės 

pagalbos įvedimu (angl. Chatbot). 
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Naujienlaiškiai. Kita išsakyta mintis siejasi su naujienlaiškiais ir jų siuntimo dažniu. 

Net trys tyrimo dalyviai atkreipė dėmesį į šį aspektą, minėdami, kad „Epale“ naudojimas (t. y. 

dažnesnis apsilankymas platformoje ir darbas joje) gali būti paskatintas dažnesniais 

priminimais ir santraukomis apie vykstančius renginius ar įdomesnius publikuotus straipsnius 

(naujienlaiškiai iš sistemos). Tai galėtų suformuoti įprotį dažniau užeiti į „Epale“.  

Partnerių vertinimas. Galimybė rasti partnerius per „Epale“ platformą – vienas 

didžiausių sistemos privalumų. Tačiau buvo išsakyti pasiūlymai, kurie padėtų išsirinkti tik 

„patikimus” partnerius, – sudaryti sąlygas turėti partnerių reitingavimo-rekomendacijų sistemą 

(pavyzdžiui, žvaigždučių sistemą, kurią nustato kiti, bendruose projektuose dalyvavę 

partneriai). Tai motyvuotų projektus vykdyti atsakingai, be to, rengiant potencialius projektus, 

padėtų išsirinkti tik tuos partnerius, kurie yra rinkos lyderiai. Visgi, kitas tyrimo dalyvis tokiai 

nuomonei pasipriešino, sakydamas, kad tokią sistemą daryti nėra tikslinga, kadangi 

rekomendacijos gali būti fiktyviai surašytos tik tų partnerių, su kuriais gerai sutari [F tyrimo 

dalyvis]. 

Daugiau judančių vaizdų. Duomenų analizė parodė, kad tyrimo dalyviai norėtų 

informaciją ne tik skaityti, bet ir matyti. Kitaip tariant, siūloma ir norima daugiau vaizdo įrašų, 

pagal galimybes trumpų, kokybiškų ir su subtitrais. Tačiau kalbant apie šią mintį, buvo 

išsakytos ir abejonės, ar toks pasiūlymas nedarytų neigiamos įtakos puslapio greičiui, kuris 

šiuo metu vis dar yra vienas pagrindinių diskusijos objektų.  

Aplikacijos kūrimas. Paskutinė pasiūlymų grupė – pasiūlymai „Epale“ plėtrai. Tyrimo 

dalyvis teigė, kad ateityje būtų tikslinga padaryti „Epale“ aplikaciją telefone, kas leistų greičiau 

ir lengviau prisijungti prie sistemos, stebėti ir skaityti naujienas, rašyti straipsnius tiesiog 

telefone ar per planšetinį kompiuterį.  

Mokymosi platforma. Net trys tyrimo dalyviai minėjo, kad ateityje „Epale“ galėtų tapti 

pilnaverte mokymų platforma. Akcentuota, kad mokymų pasiūla suaugusiems švietėjams nėra 

pakankama (lyginant su pasiūla mokytojams ar kitiems specialistams). 

Antrinė tikslinė auditorija. Didžiausių diskusijų sukėlusi tema, – ar verta „Epale“  

padaryti prieinama ne tik suaugusiųjų švietėjams, bet ir visiems besimokantiems. Beveik 

kiekviename interviu ši mintis buvo paliesta ir apie ją buvo diskutuojama. Tyrimo dalyvių 

nuomonės pasiskirstė beveik po lygiai: vieni kalbėjo apie „Epale“ tik kaip apie platformą, skirtą 

tik suaugusiųjų švietėjams, į kurią nėra tikslinga įleisti besimokančiųjų; kita tyrimo dalyvių 

grupė kalbėjo apie perspektyvą, kurioje besimokantieji yra integruojami į platformą. Būtent 

antrasis pasiūlymas, tyrimo dalyvių nuomone, padidintų platformos populiarumą ir 

palengvintų besimokančiųjų mokymų ir renginių paiešką. Ar jums neatrodo, kad jeigu ta 
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antrinė tikslinė auditorija pradeda naudotis tuo pačiu turiniu, ar jie netampa tokie pat 

motyvuoti kaip andragogai? Ir sieja tas bendras momentas ir tie šaltiniai, iš kurių atsigeria 

vieni, tai gali gerti ir kiti. <...> Bet „Epale“ rūpinasi, visų pirma, kokybišku turiniu, pačiu 

turiniu, kuris yra, mano galva, svarbus ne tik andragogams, jis gali būti svarbus ir jų 

mokiniams [D tyrimo dalyvis]. Lygiagrečiai – besimokančiųjų integracija galėtų būti tik dalinė 

(teigia tyrimo dalyvis D), t.y., kai besimokantiems (kaip neprisijungusiems vartotojams) 

rodoma tik dalis turinio, o suaugusiųjų švietėjams (prisijungusiems) visas turinys ir jo „virtuvė” 

[D tyrimo dalyvis].  

Daugiau galios vartotojui. Paskutinė subkategorija, atsiradusi analizuojant tyrimo 

rezultatus, – didesnės galios ir platesnių galimybių suteikimas „Epale“ vartotojams. Ši galia 

galėtų pasireikšti per funkcionalumo padidinimą: galimybė komentuoti, rašyti kitokius 

straipsnius, skleisti informaciją apie „Epale“ ir save, kaip „Epale“ bendruomenės narį. Kitaip 

tariant, kaip teigia tyrimo dalyvis D, galios suteikimas savireguliacijos principais. „Epale“  

vartotojai galėtų daugiau komentuoti, rašyti, teikti pasiūlymus – tokiu būdu dalyvauti „Epale“ 

veikloje. 
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2.3 Kokybinio tyrimo apibendrinimai ir pasiūlymai 

1. „Epale“ platforma yra ypač vertinama dėl galimybės skleisti informaciją apie projekto 

produktus, ieškoti partnerių ateities projektams bei tikslinti informaciją apie jau 

pasibaigusius projektus. Kitas ypač aktualus privalumas – neįkainojamas „Epale“ turinys, 

kuris svarbus dėl patikrintos ir kokybiškos, visada naujos ir aktualios informacijos, 

sukurtos pačių andragogų pagal jų gerąją praktiką. „Epale“ taip pat vertinama dėl 

galimybės bendrauti ir bendradarbiauti, visų pirma, tarptautiniame lygmenyje, antra, tarp 

skirtingų disciplinų ir, trečia, vienos, tuos pačius interesus turinčios andragogų grupės 

viduje. Taip pat, „Epale“ platforma yra vertinama dėl asmeninių galimybių vartotojams: 

tobulinti savo kvalifikaciją ir įgūdžius, reklamuoti save ir savo veiklą bei realizuoti 

profesinius ir asmeninius poreikius.  

2. Platformos pagrindiniai trūkumai siejasi su techninėmis interneto svetainės galimybėmis: 

puslapio vizualinis pateikimas, puslapio veikimo greitis yra akcentuojami kaip 

pagrindiniai trūkumai. Taip pat, paieškos lauko funkcionalumo stoka ir sudėtingumas 

trukdo efektyvesniam darbui, naudojantis platforma. Pateiktas informacijos kiekis 

platformoje „Epale“ nėra reikalingas visiems andragogams. Taip pat, gaunamų naujienų 

(naujienlaiškių) skaičius nėra pakankamas. 

3. Suaugusiųjų švietėjų tarpe šiuo metu vyraujančios, juos dominančios temos, yra šios: 

informacija apie naujus projektus; naujų metodų, naudojamų darbe, pasidalijimas; 

inovatyvios metodikos; temos, aktualios darbo ir kasdienio gyvenimo srityse; socialinės 

tematikos; inovacijos ir technologijos; asmeninės andragogų patirties istorijos.  

4. Pasiūlymai dėl „Epale“ platformos plėtros: tęsti informacinius renginius ir informacijos 

apie „Epale“ sklaidą; daryti aktyvias komunikacijos kampanijas tarp „Epale“ vartotojų; 

pagal galimybes kurti hibridinį bendravimo modelį (pusiau gyvą-pusiau internetinį); 

motyvuoti vartotojus organizuojant dažnesnius konkursus. Taip pat stiprinti platformos 

techninį pagrindą: akcentuoti platformos privalumus, iš karto matomus pirmajame 

puslapyje; didinti grįžtamąjį ryšį su platformos administratoriais; sudaryti galimybę 

vertinti/reitinguoti partnerius; platformoje naudoti daugiau kokybiškų vaizdo įrašų, be 

neigiamo poveikio platformos greičiui. Ateityje kurti platformos aplikaciją bei, pagal 

galimybes, modernizuoti ir kurti pilnavertę mokymosi platformą. Taip pat, dalinai įtraukti 

ir besimokančiųjų tikslinę auditoriją į „Epale“ veiklas.  

 

Pasiūlymai  
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NSS komandai: 

﹣ Tęsti informacijos plėtrą apie „Epale“, skatinant daugiau žmonių prisijungti prie 

platformos: organizuoti informacinius renginius (iki 1 val.), mokymus, kaip dirbti su 

„Epale“  platforma (iki 3 val.), vis kitoje suaugusiųjų švietimo institucijoje (bent vieną 

kartą į ketvirtį kiekviename regione); bent vieną kartą į ketvirtį dalyvauti kitų institucijų 

(suaugusiųjų švietimo) renginiuose su pristatymu (iki 30 min.) apie „Epale“ galimybes ir 

naudą vartotojui. 

﹣ Aktyviau informuoti esančius ir būsimus „Epale“ narius apie NSS komandos veiklą bei 

skatinti aktyviau kreiptis į juos esant problemai ar dėl kitų užklausų, susijusių su „Epale“. 

NSS komandos nariai turėtų aktyviau skleisti informaciją apie save ir savo veiklą „Epale“  

socialiniuose tinkluose; dalyvauti viešuose pristatymuose (bibliotekose, muziejuose, 

mokyklose) bent kartą į ketvirtį; siųsti laiškus-užklausas tam tikro regiono eksperto vardu 

naujai prisijungusiems vartotojams dėl galimos pagalbos poreikio. 

﹣ Kiekvieno regiono ekspertui tikslinga reklamuoti save, kaip NSS komandos narį, siekiant 

didesnio žinomumo ir prieinamumo vartotojams per socialinius „Epale“ tinklus. Pagal 

galimybes sukurti skiltį „Susipažinkime”, kurioje pristatomi regiono ekspertai ir ŠMPF 

atsakingi asmenys. 

﹣ Kiekvienam regiono ekspertui rengti suaugusiųjų švietėjų apklausas-interviu (bent penki 

trumpi „Epale“ vartotojų interviu) apie galimus pasiūlymus, aktualias temas, renginių 

poreikį (bent kartą į pusmetį kiekviename regione), atsakymus pateikiant ŠMPF komandai. 

﹣ Kiekvienam regiono ekspertui organizuoti informacinius renginius apie „Epale“ 

galimybes savo darbovietėje bent kartą į metus. 

 

„Epale“  tinklą administruojančiai įmonei: 

﹣ Stiprinti technines galimybes, ateityje leisti publikuoti daugiau video medžiagos. 

﹣ Keisti puslapio vizualinį pateikimą, akcentuojant programos privalumus, tik atidarius 

puslapį. 

﹣ Suteikti daugiau galios vartotojui: leisti komentuoti kitų straipsnius, bendrauti platformos 

viduje su kitais vartotojais (įvesti bendravimo galimybes angl. chat platformoje), 

savarankiškai valdyti ir keisti savo profilio nustatymus. 

﹣ Įdiegti pokalbių botų (angl. Chatbot) galimybę. 

﹣ Keisti paieškos laukelio technines galimybes, siekiant efektyvesnio ir greitesnio 

informacijos radimo. 
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﹣ Optimizuoti puslapio greitį. 

﹣ Partnerių paieškos sistemoje įdiegti vertinimo įrankį (žvagždučių sistemą), kuris nustatytų 

atitinkamų kompetencijų lygį (kaip, pavyzdžiui, Linkedin asmeninių kompetencijų 

aprašymas, pagrįstas kitų vartotojų), patvirtintą kitų partnerių. 

﹣ Sukurti „Epale“ aplikaciją telefonui. 

 

ŠMPF: 

﹣ Bent kartą į metus organizuoti „Epale“ platformos trumpas vartotojų apklausas, siekiant 

efektyviau reaguoti į jų poreikius ir prašymus. Apklausos gali būti siunčiamos kartu su 

„Epale“ naujienlaiškiais. 

﹣ Kiekvieną mėnesį talpinti po vieną uždarą klausimą „Epale“ platformoje, siekiant sužinoti, 

kas yra aktualu „Epale“ vartotojams. 

﹣ Reklamuoti „Epale“ bendruomenės socialinio tinklo Facebook paskyrą per Facebook Ads 

funkciją. 

﹣ Sukurti „Epale“ Lietuva puslapį socialiniame tinkle Instagram, kurį susieti su „Epale“ 

Facebook platformą ir viešinti „Epale“ vartotojų atsiųstas nuotraukas, darbo patirties 

istorijas. 

﹣ Bent vieną kartą į pusmetį organizuoti informacinį renginį vis kitame regione; bent vieną 

kartą į pusmetį dalyvauti kitų institucijų (suaugusiųjų švietimo) renginiuose su pristatymu 

(iki 30 min.) apie „Epale“ galimybes ir naudą vartotojui. 

﹣ Organizuoti konkursus platformoje, skatinančius daugiau rašyti ir dalintis informacija 

„Epale“ platformoje: kiekvieną mėnesį rengti pačio skaitomiausio, 

populiariausio  straipsnio autoriaus apdovanojimus. Skelbti konkursus ir tiems, kurie 

komentuoja straipsnius, pavyzdžiui, vartotojas, per mėnesį parašęs bent 6 komentarus, gali 

gauti suvenyrų su ŠMPF ir „Epale“ atributika. 

﹣ Skatinti rubrikų, kuriose publikuojamos asmeninės vartotojų patirtys (tiek suaugusiųjų 

švietėjų, tiek besimokančiųjų ir kt.) populiarinimą: siųsti užklausas „Epale“ vartotojams, 

ar jie norėtų pasidalinti patirtimi pagal savo darbo specifiką arba bendrai dirbant su 

suaugusiais. 

﹣ Sukurti daugiau galimybių mokymuisi, teikti (organizuoti) kvalifikacijos kėlimo kursus 

suaugusiųjų švietėjams per „Epale“ platformą. 
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﹣ Sukurti galimybę gauti kvalifikacijos kėlimo kursus suaugusiųjų švietėjams per „Epale“  

platformą nuotoliniu būdu ir norimu laiku (turėti kursų įrašus (video/audioteka) arba 

tekstus online. 

﹣ Siųsti naujienlaiškius „Epale“ vartotojams su aktualiausia informacija, straipsnių 

ištraukomis ir artimiausiais renginiais (kiekvieną savaitę). 

﹣ Organizuoti viešas specializuotas ir tarpdisciplinines diskusijas nuotoliu ir gyvu būdu, 

kuriose būtų nagrinėjamos aktualios suaugusiųjų švietimui problemos (bent kartą į 

ketvirtį). 

﹣ Akcentuoti (renginių, mokymų metu ir socialiniuose bei media kanaluose) apie „Epale“  

galimybes vartotojui: parengti infografiką su glausta informacija ir „Epale“ privalumais, 

kurie gali būti siunčiami, kaip priedai prie naujienlaiškių arba pateikiami platformoje. 
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III. Kokybinis tyrimas (focus grupės diskusija) 

Tyrimo tikslas – aptarti „Epale“ platformos naudojimo galimybes ir patrauklumo didinimo 

sąlygas.  

3.1 Tyrimo metodologija 

Tyrime aprašoma focus grupės diskusija buvo vykdoma 2020 metų rugpjūčio–rugsėjo 

mėnesiais (rugpjūčio 14 d., rugpjūčio 18 d. ir rugsėjo 7 d.). Kiekvienoje focus grupėje dalyvavo 

nuo trijų iki penkių asmenų (iš viso – 12 respondentų). Focus grupės dalyviai –  „Epale“ 

ekspertai,  „Epale“ metų andragogai ir / arba aktyvūs „Epale“ veiklų dalyviai. Grupės 

diskusijos vyko „Zoom“ platformoje arba „Teams“ platformoje, jų trukmė kartu su 

pasisveikinimu, įvadu, diskusija ir apibendrinimu vidutiniškai truko apie 1 val. 40 min. Vienas 

iš tyrimą vykdančių komandos narių dalyvavo visose trijose diskusijose ir buvo pagrindinis 

moderatorius. Visose trijose diskusijose taip pat dalyvavo asistuojantis asmuo – tyrimą 

vykdančios komandos narys, kuris įrašinėjo diskusiją ir pateikė papildomus klausimus 

diskusijos dalyviams. Focus grupės nariai buvo informuoti apie diskusijos įrašą ir diskusijos 

metu sukauptų duomenų panaudojimą laikantis visų tyrimams būdingų etikos principų bei 

konfidencialumo reikalavimų. Diskusijos dalyvių tekstas buvo transkribuojamas kitą dieną po 

diskusijos, išskiriant pagrindines temas ir potemes bei aptariant jas bei suderinant su diskusijos 

metu asistavusiu kolega. 

Focus grupės diskusijos klausimai buvo sustruktūruoti siekiant aptarti keletą aktualių 

situacijų: „Epale“ platformos patrauklumą ir paskirtį, ryškiausias platformos stiprybes, 

platformos panaudojimo galimybes darbinėje veikloje, platformos tobulinimo elementus, 

iniciatyvas, kurios gali paskatinti aktyviau naudotis platformos ištekliais. Diskusijos dalyvių 

pirmiausia buvo prašoma prisistatyti ir  trumpai papasakoti apie savo sąsajas su „Epale“ 

(įvadinė diskusijos dalis), tuomet buvo užduodami pagrindiniai diskusijos klausimai, kurių 

atsakymai buvo detaliai analizuojami ieškant ryškesnių išskirtinumų (pagrindinė diskusijos 

dalis), diskusijos pabaigoje buvo apibendrinamos išsakytos mintys ir nuomonės (baigiamoji 

diskusijos dalis). Tuo pačiu buvo siekiama fiksuoti: kokie svarbiausi dalykai yra aptariami; 

kokie ryškiausi skirtumai pastebimi focus grupės dalyvių atsakymuose; kokios grupės dalyvių 

mintys stipriausios ir vertingiausios? Diskusijų grupės dalyviams buvo užduoti šie klausimai: 

1. Įvadinis klausimas: trumpai prisistatykite ir pateikite šiek tiek informacijos apie tai, kas 

Jus sieja su suaugusiųjų švietimu (andragogika)?  
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2. Pagrindinės dalies klausimai:  

i. Kaip manote, kas labiausiai patraukia / paskatina „Epale“ vartotojus jungtis prie 

šios platformos? Kas paskatino Jus asmeniškai jungtis prie šios platformos? 

ii. Prašytume pasidalyti savo nuomone: kaip Jums atrodo, kas yra „Epale“ 

platformos stiprybė?  

iii. Prašytume, remiantis savo patirtimi, pasidalyti geriausiais pavyzdžiais, kuriuos 

atradote „Epale“ platformoje ir panaudojote savo darbinėje veikloje. Jei galite, 

pateikite konkrečius pavyzdžius. Kokios vertės tai Jums atnešė asmeniškai?  

iv. Kaip Jūs galvojate, kiek stipriai „Epale“ platformos tikslai ir veiklos atitinka 

užsiregistravusių narių poreikius Lietuvoje? 

v. Prašytume pasidalyti savo įžvalgomis, kas, Jūsų nuomone, galėtų būti 

įvardijama kaip „Epale“ platformos tobulintina pusė? Kaip manote, kokios 

veiklos ir temos galėtų atsirasti kaip naujienos? 

vi. Kaip manote, kokios iniciatyvos paskatintų labiau įtraukti į „Epale“ veiklas 

skirtingus platformos naudos gavėjus (suaugusius besimokančiuosius, 

andragogus, tyrėjus, studentus, projektų dalyvius, administracijos ar bibliotekos 

darbuotojus ir pan.)? Gal galite pasidalyti mintimis apie tai, kas paskatintų 

būtent aktyvių vartotojų pritraukimą ir įsitraukimą?  

3.  Focus grupės diskusijos pabaigos klausimai: gal ko nors nepaklausėme, kas Jums atrodo 

aktualu? Gal dar ką norėtumėte pridurti? 

3.2 Tyrimo dalyviai 

Focus grupės diskusijoje pirmojo susitiko metu dalyvavo du „Epale“ ekspertai ir vienas 

„Epale“ ambasadorius bei vienas aktyvus vartotojas; antrojo susitikimo metu – du „Epale“ 

ekspertai ir du aktyvūs „Epale“ vartotojai; trečiojo susitikimo – vienas „Epale“ ekspertas, du 

„Epale“ metų andragogai ir du aktyvūs „Epale“ platformos vartotojai (žr. 17 lentelę).  

17 lentelė. Focus grupės diskusijos dalyvių pristatymas 

Eksperto kodas Data ir laikas Dalyvaujantys 

tyrėjai 

Įsitraukimą į „Epale“ veiklas / platformą 

paskatinę veiksniai 

E1 („Epale“ 

ekpsertas) 

 

08.14 

10.00–12.00 

Ilona, Irena Su suaugusiųjų švietimu ekspertas susijęs 

per formalųjį ir neformalųjį švietimą. 

Atstovauja vieną iš regionų. Įsitraukė į šią 

veiklą, nes patiko jos idėja. „Epale“ 

platforma sudarė galimybę rasti 

informacijos rūpima tema, ypač 

neformaliojo švietimo srityje, ir tobulinti 
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savo kompetencijas. Kitas patraukęs 

elementas – tai, kad platforma atvira ir čia 

dalytis informacija gali visi. 

E2 („Epale“ 

metų 

andragogas) 

08.14 

10.00–12.00 

Ilona, Irena Veikla „Epale“ prasidėjo nuo pasidalijimo 

patirtimi apie vykdomų projektų rezultatus. 

Ekspertui ši veikla susijusi su saviraiška. 

Tobulėti ir augti kartu skatina „Epale“ 

organizuojami seminarai ir mokymai 

suaugusiesiems. Buvimas bendruomenės 

nariu ir gyvas bendravimas su kolegomis 

andragogais motyvuoja aktyviai įsitraukti į 

„Epale“ veiklas. 

E3 („Epale“ 

ekspertas) 

08.14 

10.00–12.00 

Ilona, Irena Suaugusiųjų švietime dirba daug metų.  

Daugiau nei 20 metų veda įvairius 

seminarus suaugusiesiems. Į „Epale“ 

veiklas labai aktyviai įsitraukė per 

Suaugusiųjų švietimo asociaciją; jose 

dalyvavo nuo pat pradžių. Skiria daug 

dėmesio „Epale“ viešinimui ir patrauklumo 

didinimui.  

E4 („Epale“ 

ekspertas, 

„Epale“ metų 

andragogas) 

08.18 

17.00–18.30 

Ilona, Judita Dirba suaugusiųjų švietimo srityje regione. 

Šiuo metu įgyvendina gana daug 

„Erasmus+“ projektų. Įsitraukę į veiklas su 

senjorais. Prie „Epale“ veiklų prisijungė 

tada, kai pradėjo koordinuoti „Erasmus+“ 

projektus ir kilo erdvės, kurioje galima 

viešinti vykdomus projektus bei sukurtus 

produktus, poreikis. 

E5 („Epale“ 

metų 

andragogas) 

08.18 

17.00–18.30 

Ilona, Judita „Epale“ platformoje pradėjo aktyviai teikti 

informaciją apie vykdomus „Erasmus+“ 

suaugusiųjų švietimo srityje projektus. 

Įsitraukė į straipsnių rašymą ir nuolatinį 

projektų viešinimą „Epale“ platformoje. Tai 

daro nuolat, nes šiuo metu įgyvendina jau 

trečią „Erasmus+“ projektą. „Epale“ 

platformoje taip pat pristatė asmeninę 

patirtį, susijusią su įvykdyta stažuote ir 

darbu su suaugusiaisiais.  

E6 („Epale“ 

aktyvus 

vartotojas) 

08.18 

17.00–18.30 

Ilona, Judita Informatikos mokytoja, nuolat veda 

paskaitas suaugusiesiems apie kompiuterinį 

raštingumą. Platformą atrado visai 

netikėtai, prieš trejus metus ieškodama 

informacijos apie platformas, siejamas su 

neformaliuoju mokymusi. „Epale“ 

platformoje randa daug informacijos apie 

mokymo(si) metodus ir nuotolinio 

mokymo(si) strategijas, platforma aktyviai 

naudojasi.  



   
 

68 
 

E7 („Epale“ 

aktyvus 

vartotojas) 

08.18 

17.00–18.30 

Ilona, Judita Universiteto studentė (doktorantė), taip pat 

rajono mokyklos mokytoja. „Epale“ atrado 

dar 2015 metais, ieškodama informacijos 

apie mokymosi galimybes suaugusiesiems. 

Rašydama straipsnius apie mokytojų 

mokymąsi, šioje platformoje rado nemažai 

tinkamos informacijos. Aktyviai seka 

naujienas, skelbiamas konferencijas ir 

naudojasi „Epale“ platformoje pateikiamais 

straipsniais.  

E8 („Epale“ 

aktyvus 

dalyvis) 

09.07 

14:00–15:30 

Ilona, 

Aleksandra 

Šiuo metu dirba su suaugusiaisiais. Įstaiga, 

kurioje dirba, yra stipriai besimokanti. 

Sąsajos su „Epale“ yra stiprios, nes ieško 

informacijos ir žinių sau, savo 

besimokantiesiems ir organizacijai.  

E9 („Epale“ 

metų 

andragogas) 

09.07 

14:00–15:30 

Ilona, 

Aleksandra 

Su suaugusiųjų švietimu susijusi mažiausiai 

13 metų. Dirba suaugusiųjų mokykloje 

lektore. Labai patinka planuoti užsiėmimus 

mokyklų mokytojams. Taip pat yra aktyvi 

projektų dalyvė (kaip metodinių priemonių 

kūrėja).  

E10 („Epale“ 

metų 

andragogas) 

09.07 

14:00–15:30 

Ilona, 

Aleksandra 

Dirba ir su suaugusiaisiais, ir su vaikais. Su 

„Epale“ platforma susijęs jau nuo 2016 

metų. Rašo ir teikia straipsnius apie 

vykdomas veiklas ir savo patirtį „Epale“ 

platformoje.   

E11 („Epale“ 

aktyvus 

dalyvis) 

09.07 

14:00–15:30 

Ilona, 

Aleksandra 

Universiteto dėstytoja, tyrėja. Dirba su 

informacinėmis sistemomis ir turi 

platformų ir mokymo objektų kūrimo 

patirties. Taip pat dirba projektų 

koordinatore ir taip yra susijusi su „Epale“, 

nes per šią platformą viešina projektų 

veiklas.  

E12 („Epale“ 

ekspertas) 

09.07 

14:00–15:30 

Ilona, 

Aleksandra 

Trečiojo amžiaus universiteto atstovas. 

Dirba su suaugusiaisiais, atstovauja 

regionui ir yra aktyviai įsitraukęs į „Epale“ 

veiklas.  

 

Grupės diskusijos metu pastebima, kad „Epale“ ekspertai, metų andragogai ir aktyvūs 

vartotojai domisi „Epale“ veikla, naudojasi teikiamais platformos resursais, viešina šią 

platformą ir prisideda prie jos aktyvinimo.   

3.3 Tyrimo temų pristatymas 

Analizuojant transkribuotus focus grupės dalyvių pokalbius išryškėjo penkios  

pagrindinės temos: 
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1. Platformos patrauklumas ir paskirtis; 

2. „Epale“ platformos stiprybės; 

3. Priežastys, skatinančios vartotojus jungtis prie „Epale“ platformos; 

4. Tobulintini „Epale“ platformos elementai; 

5. Inciatyvos ir sprendimai, galintys paskatinti aktyvesnį „Epale“ platformos naudojimą. 

Šios pagrindinės temos suskaidytos į mažesnes, pagrindinę temą aiškiau apibūdinančias, 

potemes, kurių turinys padėjo atskleisti focus grupės diskusijos narių nuomonę apie „Epale“ 

pagrindines veiklas, platformos aktualumą bei išskirtinius bruožus, vartotojų poreikius ir jų 

įsitraukimo skatinimo galimybes, naujų įrankių diegimą, siekiant aktyvinti vartotojus bei 

populiarinti „Epale“ platformos išskirtinumą (žr. 18 lentelę).  

18 lentelė. Temų ir potemių pristatymas 

Temos Potemės  

Platformos 

patrauklumas ir 

paskirtis 

1. Suaugusiųjų švietimą populiarinanti platforma; 

2. Bendruomenės kūrimas ir palaikymas; 

3. Neformaliojo švietimo atstovų kompetencijų augimo 

galimybės; 

4. Bendravimas su savo srities profesionalais; 

5. Saviraiška, susijusi su straipsnių rašymu ir veiklomis „Epale“; 

6. Platus temų pasirinkimo spektras; 

7. Įvairių renginių ir mokymų pristatymo ir viešinimo 

galimybės; 

8. Pasidalijimas sukaupta patirtimi arba kitų pateikiamos 

informacijos apie veiklos rezultatus stebėjimas; 

9. Naujų partnerių projektams paieškos sistema; 

10. Projektų pristatymas ir rezultatų sklaida. 

„Epale“ platformos 

stiprybės 

1. Stipri bendruomenė; 

2. Tarptautiškumas; 

3. Tematikos specifiškumas, orientuojantis į tikslinį vartotoją; 
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4. Galimybė naudotis visais pateikiamais ištekliais; 

5. Kokybiška metodinė medžiaga; 

6. Nauja ir nuolat atnaujinama straipsnių ir informacijos skiltis; 

7. Naujienų pateikimui aktuali sritis; 

8. Dalijimasis patirtimi ir vykdomų veiklų viešinimas; 

9. Partnerių bazė; 

10. Suaugusiųjų švietėjų matomumo didinimas; 

11. Sėkmės istorijos. 

Priežastys, 

skatinančios 

vartotojus jungtis prie 

„Epale“ platformos 

1. Suaugusiųjų švietėjų identifikavimas ir galimybė sekti jų 

darbus; 

2. Naujų idėjų ir įdomios tematikos paieška; 

3. Noras pasidalyti gerąja patirtimi ir aktualia informacija; 

4. Patikima informacija, kokybiški straipsniai; 

5. Siekis dalytis informacija apie vykdomus projektus ir jų 

rezultatus; 

6. Galimybė pristatyti savo organizaciją ieškant projekto 

partnerių; 

7. Praktinius problemų sprendimo variantus pasiūlantys 

straipsniai; 

8. Vartotojui atvira ir turimais ištekliais besidalijanti platforma; 

9. Daugiakalbė platforma su galimybe versti tekstus; 

10. Naudojama kaip mokymosi erdvė, o ateityje galbūt ir kaip 

mokymo platforma. 

Tobulintini „Epale“ 

platformos elementai 

1. Aktualių ir naujų teminių skyrių įvedimas; 

2. Techniniai patikslinimai dėl raktinių žodžių įvedimo; 

3. Temų ir informacijos inventorizavimas ir teminis išpildymo 

procentas; 

4. Stipresnė intervencija į atskiras, bet svarbias suaugusiųjų 

mokymosi grupes; 

5. Paieškos sistemos kokybės gerinimas; 

6. Gyvesnis informacijos pateikimas (vaizdo reportažai, interviu 

ir pan.); 
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7. Platformos dizaino tobulinimas ir naršyklės spartinimas. 

 

Inciatyvos ir 

sprendimai, galintys 

paskatinti aktyvesnį 

„Epale“ platformos 

naudojimą 

1. Diskusijų platformoje kito formato įvedimas; 

2. Naujos istorijų pasakojimo technikos; 

3. Jaunojo andragogo kaip vartotojo pritraukimas; 

4. Tobulintina straipsnio diskusinė dalis tarp skaitytojo ir 

autoriaus; 

5. Grįžtamasis ryšys su skaitytoju ir vartotoju pasinaudojant 

papildomais įrankiais; 

6. Projekto atstovų aktyvumo įvertinimo galimybė; 

7. Tikslingas seminarų ir mokymų viešinimas, akcentuojant 

naudą bei siekiant pritraukti vartotoją; 

8. Platformos veiklų lauko praplėtimas suteikiant mokymų 

paslaugą; 

9. Įskiepio platformoje greitai komunikacijai sukūrimas. 

 

3.4 Tyrimo rezultatų pristatymas  

Žemiau aprašomi atlikto tyrimo rezultatai, akcentuojant pagrindines išryškėjusias temas 

ir potemes.  

3.4.1 Platformos patrauklumas ir paskirtis 

Kaip pastebi diskusijos dalyviai, „Epale“ platforma skirta įvairius mokymus 

vykdantiems suaugusiųjų švietėjams, ypač dirbantiems neformaliojo švietimo srityje, taip pat 

neformaliojo ugdymo koordinatoriams. Šioje platformoje galima rasti informacijos įvairiomis 

temomis pagal raktinius žodžius ir taip neabejotinai plėtoti savo kompetencijas (E1, E2, E3, 

E4, E5). Formaliajame švietime yra sudaromos galimybės plėtoti kvalifikaciją, tačiau 

neformaliojo švietimo atstovai šioje srityje apriboti. Taigi „Epale“ platforma yra puiki vieta, 

pavyzdžiui, vairavimo mokyklų ar šokių mokytojams, kurie taip pat yra suaugusiųjų švietėjai. 

Orientuojantis į visus suaugusiųjų švietėjus svarbu paminėti, kad jie neturi galimybės gauti 

aktualios ir naujos informacijos apie tai, kaip dirbti su suaugusiaisiais, kokius metodus naudoti, 

kaip teikti grįžtamąjį ryšį ir pan., o ši platforma tam sudaro puikias sąlygas. Čia galima rasti 

nemažai straipsnių įvairiomis suaugusiųjų švietėjams aktualiomis temomis ir atrasti įdomių / 
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aktyvių mokymosi metodų, stebėti, kaip dirba kiti, palyginti savo ir kitų veiklą, apgalvoti, kaip 

mokyti inovatyviai (E3, E4, E5, E 8, E9, E11, E12). Taip pat galima stebėti užsienio kolegų 

darbą, plėsti žinias skaitant jų straipsnius, pavyzdžiui, anglų kalba (E6).  

Diskusijos metu buvo akcentuojama, kad šioje platformoje galima ne tik rasti naudingos 

ir pagal poreikį reikalingos informacijos, bet ir dalytis sukauptos patirties arba projektinės 

veiklos rezultatais. Svarbu yra ir tai, kad pasidalyti aktualia informacija arba viešinti rezultatus 

gali ir savosios srities ekspertai, ir praktikai. Taip bendraujant ir dalijantis informacija kuriamas 

bendruomeniškas ryšys (E1, E2, E9, E11). Kaip teigia vienas iš diskusijos dalyvių (E1): 

„Svarbu, kad visi „Epale“ nariai gali dalintis savo patirtimi, skaityti kitų atliktus darbus ir taip 

kuriasi čia bendruomenė, tarsi „gyvas“ bendravimas atsiranda. Labai smagu, kad nėra 

remiamasi vien kelių ekspertų nuomone, o vyksta bendravimas ir pasidalinimas patirtimi 

praktiniame lygmenyje“. Šioje platformoje išryškėja galimybė  bendrauti su savosios srities 

specialistu kaip profesionalu, mokytis vieniems iš kitų, susipažinti ir bendrauti su andragogais 

– suaugusiųjų švietėjais. Džiugina tai, kad galima rasti informacijos apie andragogus, kurie 

savo srityje yra daug pasiekę ir dalijasi savo patirtimi (E2, E3). Aktuali ir saviraiškos galimybė, 

nes „Epale“ skatina ir apdovanoja straipsnius rašančius ir teikiančius į „Epale“ platformą 

vartotojus (E4, E9).  Užsimenama ir apie tai, kad aktyvūs „Epale“ vartotojai gauna naudingą 

apdovanojimą – pakvietimą į kokybišką bei įdomų seminarą ar susitikimą su andragogais, t. y. 

kolegomis, ir tai yra labai svarbu (E2, E8, E9).  

Pastebima, kad „Epale“ ekspertai, dirbantys regionuose, skatina žmones rašyti, 

džiaugiamasi tuo, kad atsiranda vis daugiau žmonių, norinčių pristatyti savo veiklas, tačiau 

pastebima, kad kartais „kuklumas pakiša koją“. Tuo pačiu džiaugiamasi, kad vis daugiau 

praktikų rašo apie savo veiklas, dalijasi sukaupta patirtimi ir kreipiasi į „Epale“ ekspertus 

pagalbos, norėdami tinkamai pateikti straipsnį platformoje (tyrėjos pastaba: viena iš „Epale“ 

ekspertų funkcijų – pagebėti rašančiajam patraukliai struktūruoti tekstus). Diskusijos metu 

vienas dalyvis (E5) paminėjo, kad jau išmoko rašyti straipsnius apie vykdomas aktyvias veiklas 

ir pasidžiaugė „Epale“ ekspertų pagalba, kuri buvo betarpiškai teikiama. Tokia pagalba 

padrąsino aktyvų „Epale“ vartotoją parašyti straipsnį apie IT taikymą suaugusiųjų mokyme, 

nes šioje srityje yra sukaupęs nemažai patirties (E6): „Atrodytų kaip ir šalutinis, bet malonus 

toks šalutinis poveikis, kai tave pakviečia sudalyvauti „Epale“ renginiuose“. 

Diskusijos dalyviai pamini priežastis, dėl kurių naudojasi atviraisiais platformos 

ištekliais ir vis grįžta čia: tai – asmeninis tobulėjimas, galimybė pristatyti savo patirtį, kurti 
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turinį, domėjimasis konferencijomis ir seminarais, aktyvių žmonių „Epale“ platformoje 

stebėjimas ir domėjimasis jų patirtimi, projektinės veiklos sklaida, straipsnių skaitymas, 

straipsnių rengimas, patirties sklaida. Kaip pastebi vienas iš diskusijos dalyvių (E12), 

dirbantieji suaugusiųjų švietimo srityje daro išties daug įdomių dalykų, tačiau jei vieniems šios 

veiklos atrodo įprastos ir niekuo neišsiskiriančios, kitiems tai gali būti puikiausias pavyzdys, 

kurio dažniausiai ir ieškoma (idėjos, naujų problemos sprendimo būdų, naujo požiūrio).  

Platforma yra patraukli ir tuo, kad ja galima pasinaudoti įvairių renginių pristatymui, 

seminarų ar konferencijų viešinimui, projektinės veiklos sklaidai vykdyti ir bendrų projektų 

vykdymui reikalingų naujų partnerių paieškai atlikti. Išskiriama tai, kad informacija, kuri 

pateikiama „Epale“ platformoje, yra nauja ir aktuali. Pastebimi ryškesni skirtumai tarp 

diskusijos dalyvių, kai kalbama apie platformos paskirtį: dalis jų išryškina straipsnių prasmę, 

kita dalis akcentuoja informacijos sklaidos galimybes, treti gana svarbiu akcentu laiko 

projektinės veiklos pristatymą ir partnerių paiešką, ketvirti – bendrystę su kolegomis, straipsnių 

rengimą ir su tuo susijusią saviraišką bei kokybiškus seminarus.  

3.4.2 „Epale“ platformos stiprybės 

Kaip viena iš „Epale“ platformos stiprybių įvardijama tarptautiškumas (E1, E4). 

Platformoje galima rasti straipsnių įvairiomis kalbomis, o jų turinys yra labai įvairus ir netgi 

specifiškas, išskirtinai aktualus skirtingoms tikslinėms vartotojų grupėms (bibliotekoms, 

specialiųjų poreikių turinčių suaugusiųjų mokymui, senjorų mokymosi ypatumams ir pan.) 

(E8, E9). Stiprybe taip pat laikoma dalijimasis patirtimi ir sėkmės istorijomis (E4, E10, E12). 

Diskusijų metu pabrėžiama, kad platformoje veikia stipri bendruomenė (E2, E9, E11). 

Diskusijų dalyviai, kalbėdami apie projektinę veiklą ir parnerių paiešką, ne kartą paminėjo, kad 

šioje platformoje galima rasti patikimus partnerius, nes duomenų bazė yra pakankamai plati 

(E2, E3, E4, E8, E9, E12). Taip pat išskiriama tai, kad medžiaga, pateikiama „Epale“ 

platformoje, yra kokybiška ir aukštos vertės, išbandyta ir patikrinta (E4, E9, E11). Kaip 

stiprybę diskusijos dalyviai mini ir tai, kad platforma yra atvira vartotojui ir suteikia galimybę 

naudotis visais paskelbtais ištekliais (E7, E8, E12). Pabrėžiama, kad informacija, pateikiama 

„Epale“ sistemoje, yra nauja, t. y. 5–6 metų, o tai irgi didelis šios platformos privalumas (E7). 

Kalbėdami apie pačių straipsnių aktualumą, diskusijos dalyviai ne tik mini jų kokybę, bet ir 

pabrėžia, kad čia galima rasti pačių naujausių su šiandienos problemomis susijusių straipsnių, 

tokių kaip COVID-19 pandemijos akivaizdoje patiriami iššūkiai (E11). Taip pat svarbu, kad 

platforma turi aiškų ir apibrėžtą skaitytoją – suaugusiųjų švietėją, o visos temos skirtos būtent 
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šios srities atstovų augimui ir tobulėjimui (E6). Diskusijų metu dažnai minima, kad 

naudojamasi naujienų skiltimi, kurioje galima sužinoti apie aktualius seminarus ar 

konferencijas (E4, E7, E10). Be to, ši platforma padeda atrasti ir pamatyti suaugusiųjų 

švietėjus, kurie dirba neformaliojo švietimo srityje ir gali perteikti savo patirtį arba skaityti 

įdomias paskaitas suaugusiems. Kaip pastebima, šie asmenys dažnai kviečiami į trečiojo 

amžiaus universitetus skaityti paskaitų (E4, E12), arba yra kalbinami žiniasklaidos atstovų apie 

suaugusiųjų švietimą, pavyzdžiui, konkrečiu atveju gautas kvietimas dalyvauti radijo laidoje 

(E9). Taip pat labai svarbu tai, kad čia pristatomos kitų švietėjų patirtys, iš kurių galima 

pasisemti naujų idėjų, pergalvoti savo veiklas ir praturtinti savo darbo kasdienybę (E10, E12). 

Taigi ši platforma yra puiki vieta organizacijos, projekto ar asmeninės patirties viešinimui ir 

pristatymui (E9, E10, E12).  

3.4.3 Priežastys, skatinančios vartotojus jungtis prie „Epale“ platformos  

„Epale“ vartotojai apie šią platformą dažniausiai sužino iš keleto šaltinių, pavyzdžiui, iš 

informacinių seminarų, darbo vietos administracijos arba kolegų, „Epale“ metų andragogų arba 

aktyvių vartotojų, papasakojusių apie šią platformą, bei skrajučių, lankstinukų ir FB 

pateikiamos informacijos. Atkreipiamas dėmesys, kad vis dėlto dalis potencialių vartotojų apie 

šią platformą žino mažai. Pastebima, kad vartotojus jungtis prie platformos dažniausiai skatina 

galimybė pasidalyti projekto veiklomis, papasakoti apie projekto dalyvius ir kuriamus 

rezultatus (E4, E9, E10, E11). Ne kartą minima ir projekto partnerių paieška (E1, E2, E4, E5, 

E9, E12), nes tai leidžia pristatyti savo organizaciją ir projektinės veiklos patirtį, paieškos 

sistemoje peržvelgti potencialių partnerių prisistatymus ir pasikviesti į projektą labiausiai 

projekto tikslą atitinkančius partnerius. Aktualu tai, kad šią platformą renkasi ir tie vartotojai, 

kurie ieško informacijos apie suaugusiųjų švietimą ir tikisi kiek kitokio, įdomaus ir labiau 

praktinio informacijos pateikimo. Pastebima, kad tai viena iš nedaugelio platformų, kur galima 

rasti daug informacijos apie suaugusiųjų švietimą, gauti norimus šaltinius ir juos skaityti (E3, 

E10, E11). Taip pat šioje platformoje pateikiama informacija įvardijama kaip patikima, 

kokybiška (E4, E6, E10). Pažymima, kad „Epale“ – tai atvira platforma, kurioje informacija 

prieinama visiems vartotojams, o norintieji gali pasidalyti ir kelti informaciją apie savo veiklas 

(E1, E3, E8, E10). Skaitytojus pritraukia ir tai, kad straipsnius čia galima rasti keliomis 

kalbomis, nors pažymima, kad galimybės išsiversti straipsnį į lietuvių kalbą iš kitų kalbų lyg ir 

nebeliko (E1, E9). Diskusijos dalyviai (E1, E3, E4, E5, E9) teigiamu dalyku laiko tai, kad 

įdomesni straipsniai Agentūros iniciatyva verčiami į lietuvių kalbą, bet suprantama, kad tai yra 

ilgai trunkantis aktualios informacijos viešinimo kelias. Pastebima, kad straipsnių lietuvių 
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kalba tikrai reikia (E5, E9) ir džiaugiamasi tuo, kad keleto aktualių temų straipsniai verčiami. 

Žinoma, neatsisakoma minties rašyti straipsnius anglų kalba, nes informacija tokiu būdu yra 

prieinama platesnei auditorijai, tačiau atkreipiamas dėmesys į tai, kad rašyti lietuvių kalba taip 

pat yra labai svarbu. Taip pat siūloma prie įkeliamos į platformą informacijos pateikti trumpas 

anotacijas anglų kalba tam, kad straipsnis arba aktuali informacija apie asmens ar organizacijos 

sukauptą patirtį sudomintų platesnį vartotojų ratą.  

Dalyvių požiūriu, labai svarbu tai, kad šią platformą renkasi andragogai, kurie ne tik 

aktyviai veikia savo darbo srityje bei siekia apie tai kalbėti, bet ir ateina čia ieškoti naujų idėjų, 

įkvėpimo arba teminio lauko. Pastebima, kad „Epale“ viešinimas labiau orientuojamas į tuos 

vartotojus, kurie dirba neformaliojo švietimo srityje, o andragogai, dirbantys formaliajame 

švietime, įtraukiami arba įsitraukę mažiau, nes turi daugiau galimybių išsakyti savo patirtį 

kitose erdvėse. Vis dėlto norima paskatinti šioje platformoje dalyvauti ir formaliojo švietimo 

andragogus.  

Diskusijų metu buvo atkreiptas dėmesys ir į tai, kad autoriai, „Epale“ platformoje 

kalbantys apie neformalųjį švietimą, skelbiantys apie tai straipsnius, yra kviečiami skaityti 

paskaitų trečiojo amžiaus universitetuose, taip pat kviečiami kalbėtis apie suaugusiųjų švietimą 

žiniasklaidoje. Tai, kad aktyvūs „Epale“ platformos vartotojai yra pastebimi ir tampa matomi, 

galima laikyti gerąja patirtimi.   

Diskusijos metu keliant klausimą, ko vis dėlto reikia dėstytojui, bibliotekininkui arba 

kitam tikslinės grupės vartotojui, pažymima, kad potencialių vartotojų poreikiai labai skirtingi. 

Teigiama, kad būtų įdomu sužinoti, kas labiausiai skaitoma, kurios rubrikos įdomiausios ir 

kokioms temoms verta skirti daugiausia dėmesio. Galbūt yra temų, kurios neskaitomos ir yra 

neįdomios, arba, galbūt nebereikia ilgų straipsnių (E1). Siekiant atsakyti į kylantį klausimą, 

kaip pavyzdys pateikiami platformoje pristatomi interviu su andragogais, teigiant, kad tai yra 

išties įdomu ir pritraukia skaitytoją, nes galima pasimokyti iš šių specialistų patirties istorijų 

(E8, E10, E12). Kaip pastebi dalyvė E9, „Išties mane, kaip andragogę, domina kitų kolegų 

pasisakymai, interviu su jais, nes vis dar ieškau savo kaip specialistės tapatybės ir įdomu 

pasižiūrėti, su kokiais iššūkiais jie susiduria, kokias patirtis pristato, bei pasilyginti su jais“. 

Diskusijoje akcentuojama, kad vartotojui to reikia, todėl svarbu išlaikyti šią tradiciją. Kalbama 

ir apie tai, kad platformoje arba renginių metu būtų galima diskutuoti ir apie tai, kokia 

informacija vartotojui buvo naudinga pagal principą „Radau „Epale“ ir pritaikiau“ (E3). Taip 

pat galėtų rastis nauja ir įdomi diskusija apie nesėkmes, kurios patiriamos dirbant su 
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suaugusiaisiais. Teigiama, kad sėkmės istorijų yra daug, tačiau apie nesėkmes vengiama 

kalbėti, todėl „Epale“ platformos vartotojai virtualioje diskusijoje arba seminarų metu galėtų 

kalbėtis apie nesėkmių suteikiamą patirtį ir išgyventas emocijas bei tai, kas skatina judėti 

pirmyn. Tokiu būdu būtų pereinama į refleksyvųjį lygmenį, kai kalbama apie patirtį ir naujas 

prasmes.  

Kalbant apie „Epale“ naudojimo galimybes pastebėtos kelios išskirtinės nuomonės, 

susijusios su idėja, kad ši platforma ateityje galėtų tapti ne tik mokymosi erdve, bet ir mokymo 

platforma (E1, E4, E7). Šios idėjos atsiradimui turėjo įtakos pavasario karantinas, kadangi 

Lietuvoje daugiausia buvo dirbama iš namų, trūko aktyvaus bendravimo, atsirado poreikis 

naujoms temoms, tokioms kaip nuotolinis mokymasis, mokymasis iš namų, patiriamos įtampos 

ar streso valdymas, įgytos patirties reflektavimas, anglų kalbos mokymasis (E1, E3, E4, E5, 

E7). Čia galima kalbėti ir apie teminio lauko išplėtimą, prisitaikant prie šių dienų aktualijų, taip 

pat apie mokymo paslaugų kūrimą. „Epale“ eksperto E1 teigimu: „Epale“ gal labiau visgi yra 

mokymosi platforma, čia informacija lyg ir pasako, kad aš mokausi būtent taip ir, jeigu tau tai 

tinka, gali pasiimti mano idėją ir mokytis būtent tai“. Nors pabrėžiama, kad ši platforma yra 

skirta besimokančiam andragogui, teigiama, kad galbūt galėtų atsirasti turinio ir apie mokymą. 

Eksperto nuomone, didžioji turinio dalis yra apie tai, kas veikiama, tačiau medžiaga, kuri gali 

būti mokymo(si) turinys nėra aktyviai viešinama. Labiau orientuojamasi į tai, kas veikta 

projektų metu, kokie projektai vykdyti, kokie rezultatai gauti, tačiau apie turinio gylį kalbama 

mažai, nors tai taip pat galėtų būti naudinga. Vartotojai, apsilankę šioje platformoje ir 

pastebėję, kad čia pateikiama daug medžiagos, kurios pagalba galima mokytis savarankiškai, 

galbūt tikisi, kad čia būtų galima gauti ir mokymo paslaugas (E4, E6), t. y. tam tikros temos 

kursus. Manoma, kad tokia galimybė paskatintų dalį naujų vartotojų aktyviai naudotis šia 

platforma (E6).  

3.4.4 Tobulintini „Epale“ platformos elementai 

Diskusijos metu išryškėjo poreikis pergalvoti raktinių žodžių pateikimo sistemoje 

metodiką, nes, pavyzdžiui, paieškoje įvedę raktinius žodžius „andragogo emocinė būsena“, 

susijusio šios temos straipsnio nerasime, jei į sistemą nebus įvesta tokių raktinių žodžių (E3). 

Pastebima, kad sunku išskirti raktinius žodžius ir atrasti straipsnius, kurie yra tarpdisciplininiai, 

arba, jei toks straipsnis pateikiamas „Epale“, sunku nuspręsti, kokiai temai jį priskirti (E1, E8, 

E11, E12). Siūloma suinventorizuoti temines sritis, peržiūrėti informacijos srautus, teminio 

lauko išpildymo procentą. Kaip pastebi diskusijos dalyvis E3: „Informacijos yra tikrai daug ir 
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didele apimtimi, reikėtų pergalvoti paieškos sistemą, raktinių žodžių schemas ir priskyrimo 

vienam ar kitam teminiam laukui strategijas. Kartais sunku atrasti reikiamą informaciją ir tai 

atbaido vartotojus, paskatina „eiti“ į Google ir ten ieškoti informacijos arba per ten atrasti 

„Epale“ esančius straipsnius“. Diskusijos dalyviai kalba apie tai, kad informacijos yra labai 

daug, tačiau trūksta jungties tarp skirtingų temų ir straipsnių, o pati paieška „Epale“ platformoje 

dažnai būna nesėkminga (E1, E2, E3, E11, E12). Nors daugelis galimybių priklauso nuo 

techninių platformos parametrų, atkreipiamas dėmesys į tai, kad reikėtų perduoti žinutę 

platformą prižiūrinčiai institucijai apie tai, kad paieška pagal raktinius žodžius yra neoperatyvi 

ir nepakankamai kokybiška (E4): „Platformoje išties yra daug gero turinio, tačiau labai sunku 

jį surasti, nes paieškos sistema nėra kokybiška. Tiesiog reikia gerokai pasėdėti, kad atsirinktum 

tai, kas yra aktualu tau, ko tu ieškai, bet kai įdedi daug laiko ir atsirenki, tada jau tikrai galima 

rasti gerų išteklių“. Temos tikrai įdomios, kaip pastebi diskusijos dalyvis E11, tačiau 

informacijos yra daug ir, einant vis gilyn ir gilyn, neretai pametama, ko apskritai ieškoma. 

Kartais informacija nuveda į Šiaurės šalių puslapius, kurie pateikiami mums nesuprantama 

kalba, o šio puslapio atvaizdavimas vėl stabdo platformos greitį. Siūloma tai labiau 

struktūrizuoti (E8, E11, E12).  

Diskusijos dalyviai svarsto apie tai, kad dizainas „šaltas“, siūlo pagalvoti apie šiltesnes 

spalvas, kurios vartotoją pritrauktų ir suteiktų gerą emociją, taip pat kviečia kalbėti apie 

šiuolaikiškesnį dizainą (E1, E3, E11). Tačiau kai kurie dalyviai pastebi, kad dizainas yra 

bendras visoms šalis, todėl šioje vietoje daryti pakeitimus sunku (E2). Diskusijos metu dalyvė 

E11 kelia keletą klausimų, pavyzdžiui, „Kiek galimi dizaino pakeitimai? Ar iš viso ta 

įmanoma? Kiek reikalingas platformoje pilnas temų atvaizdavimas?“ Pasak dalyvės „...jei 

svarbus platus temų atvaizdavimas ir informacijos kaupimas, tada apsunkinama platformos 

navigacija, bet jeigu galima daryti perėjimus į kitus puslapius ar informacijos kaupyklas, tada 

jau kitas klausimas“. Dalyvės teigimu, svarbu kalbėti apie puslapio naršymo greitį ir galimybę 

greitai rasti informaciją naudojantis paieškos sistema. Atkreipus dėmesį į tai, kad dalis temų 

ateina iš Europos Sąjungos portalo, o tai lėtina „Epale“ platformos greitį, pateikiamas 

pasiūlymas padaryti perėjimą į šį portalą, taip pagerinant „Epale“ platformos greitį ir paiešką. 

Taip pat pabrėžiama, kad, liekant prie informacijos atvaizdavimo, platformos paieškos sistema 

ir toliau veiks lėtai.  

Pastebima, kad platformoje labai svarbus „gyvo“ kontakto palaikymas. Kalbėdami apie 

tai, diskusijos dalyviai mini šias galimybes: aktyvią diskusiją apie pateiktus straipsnius, 

priminimą apie pateiktą komentarą ir / ar klausimą straipsnio autoriui, vaizdo ir garso įrašus, 
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nuotraukų galerijas ir kt. (E1, E3, E4, E6, E10). Interviu su ekspertais metu išryškėja jų 

nuomonė, kad trūksta gyvesnio pateikimo, nes šiuo metu vaizdas labai statiškas, t. y. 

pateikiama daugiausiai skaitomo pobūdžio informacija, trūksta vizualinio turinio (E6,E9, E12). 

Tačiau šiuo atveju vėl keliami klausimai: „Kas už tuos įrašus bus atsakingas?“, „Kas juos 

montuos ir įkels į platformą?“ (E3). Vis dėlto ne vienas dalyvis pamini tai, kad vartotojus galėtų 

sudominti vaizdų galerijos, pavyzdžiui, apie vizitus į organizacijas ar stažuotes (E5, E6, E7, 

E9), vaizdo įrašai ar jų nuorodos, pavyzdžiui, iš „YouTube“ platformos (E6). Kaip pastebi 

diskusijos dalyvis, šiuo metu tai yra populiaru, nes daug resursų reikalaujantys duomenys yra 

iškeliami į kitas palaikančias informaciją platformas, o pagrindinėje platformoje, kuri siejasi 

su pateikiama informacija, paliekama nuoroda. Diskusijos dalyviai pastebi klaidinantį 

informacijos pateikimo dubliavimą, pvz.: naujienos, naujienlaiškis, bloga’s, tinklaraštis ir 

diskusijos. Teigiama, kad diskusijose pastebima viešinimo elementų, nors diskusijai turėtų būti 

priskiriama kita funkcija – tai turėtų būti tam tikros žinutės tęsinys ir diskutavimas pasirinkta 

tema (E11). Kaip pastebi diskusijos dalyvė E9, kartais tikrai sunku suprasti, ar pateikiama 

informacija yra naujiena, ar tai – tinklaraščio įrašas.  

Diskusijos metu pastebima, kad visi nori naujovių, tačiau, kaip jau minėta anksčiau, 

pirmiausia reikėtų atlikti inventorizaciją, nes platformoje yra daug įvairios tematikos straipsnių 

ir kitos informacijos. Dalyviai akcentuoja, kad svarbu klausti ir kalbėti apie tai, „ką patyriau ir 

panaudojau“. Skatinama vartotojus kviesti papasakoti, kokia „Epale“ platformos informacija 

buvo naudinga, dalytis mintimis, ką galima pasiūlyti kitiems. Pavyzdžiui, „Epale“ ekspertų 

peržiūrėtos pagrindinės temos parodė, kad trūksta informacijos apie tai, kaip sprendžiamos 

neįgaliųjų problemos ir kokia su tuo susijusi patirtis. Lietuvių kalba straipsnių apie tai nėra, 

juose labiau kalbama ne apie sprendimus, bet apie problemas (E1, E3). Lietuviško turinio ir 

aktualių pavyzdžių taip pat trūksta kalbant ir apie informacinių technologijų taikymą dirbant 

su suaugusiaisiais (E6). Peržvelgus informaciją apie bibliotekų veiklas, taip pat pastebimas tam 

tikros informacijos trūkumas: nors Lietuvos bibliotekos viešinasi ir pristato savo projektinę 

veiklą, užsienio bibliotekos tą daro mažai, „Epale“ taip pat nėra daug informacijos apie kitų 

šalių bibliotekų įsitraukimą į projektus (E5). Galima teigti, kad „Epale“ platformoje pristatoma 

daug projektų ir veiklų, tačiau nepateikiama informacija, galinti padėti kitiems pasisemti 

patirties. Reikėtų kviesti mažiau rašyti apie tai, kokia veikla vykdyta ar vykdoma, bet labiau 

kalbėti apie tai, kas išgyventa, kokios emocijos patirtos, kas išskirtinio atrasta, t. y. koks 

rezultatas gautas.  
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Gerąja patirtimi laikytina tai, kad kiekvienais metais į „Epale“ veiklas įraukiama vis 

nauja tikslinė grupė, pavyzdžiui, sėkmingas pavyzdys – bibliotekos darbuotojų ir bibliotekų 

įtraukimas į „Epale“ vartotojų gretas. Nors diskusijos metu pastebėta, kad dar ne visos 

bibliotekos žino ir dalyvauja šioje veikloje (E5), tačiau dalis jų pagal galimybes įsitraukia. Vis 

dėlto iniciatyva įtraukti neįgaliųjų asociaciją arba muziejus nepaskatino šių vartotojų tapti 

aktyviais „Epale“ platformos vartotojais. Kalbant apie kultūros organizacijas (E4), taip pat 

pastebima, kad dalis jų nesusipažinusios su „Epale“ veikla; pristatant platformą šio sektoriaus 

darbuotojams, paaiškėja, jog jie apie tai nieko nežino. Skatintina būtų daugiau dirbti su 

atskiromis suaugusiųjų grupėmis, kurias norima įtraukti, pristatant joms „Epale“ naudą ir taip 

skatinant aktyviau įsitraukti į „Epale“ veiklas. Reikėtų apgalvoti, kaip nuosekliau dirbti su 

platformos vartotojais ir juos įtraukti į aktyvų dalyvavimą „Epale“ veiklose, aktyvinant 

platformos naudojimą (E3, E8). Svarbu paminėti, kad platforma yra ganėtinai „jauna“ ir tikrai 

yra vartotojų, kurie dar šios platformos neatrado (E6, E7, E8), tačiau nuoseklus „Epale“ 

platformos pristatymas ir sklaida padėtų pasiekti šį tikslą. Atkreipiamas dėmesys, kad nors 

pasitaiko nuomonių, jog į „Epale“ veiklas reikėtų įtraukti studentus, ši mintis išlieka 

prieštaringa (E1, E2). Nors tokiu būdu būtų plečiamas vartotojų ratas, taip būtų „paleidžiamas“ 

pirminis susitarimas dėl „Epale“ tikslinės grupės – suaugusiųjų švietėjų (E6, E8, E9, E12). 

Taigi išryškėja siūlymas pasilikti prie aiškios tikslinės grupės ir labiau orientuotis į mažiau 

įsitraukiančias tikslines narių grupes (muziejų darbuotojus, kultūros įstaigas, NVO, neįgaliųjų 

organizacijas, suaugusiųjų centrus). Tuo pačiu kalbama apie jaunimo organizacijų pritraukimą 

(E4), nes jos taip pat dirba su suaugusiaisiais, daug keliauja ir galėtų tapti naujaisiais aktyviais 

„Epale“ platformos vartotojais (E1, E3, E4, E6).  

Dar viena „Epale“ ekspertų arba „Epale“ andragogų įvardijama tobulintina sritis – tai 

straipsnių pateikimas (E9, E12), nes sistemoje apribojama galimybė sutvarkyti straipsnį, 

pavyzdžiui, pasirenkant šriftą arba siekiant pateikti tvarkingai sulygiuotą tekstą. Taip pat 

pastebima, kad problemų kelia nuotraukų pateikimas prie straipsnių – kartais neaišku, kaip ir 

kur jas įkelti. Pateikus straipsnį sistema ilgai „galvoja“ ir kartais nesuprantama, ar straipsnis 

įkeltas sėkmingai (tyrėjos pastaba: diskusijos dalyviai buvo perspėti dėl to, kad techninių 

platformos pajėgumų klausimai nėra šio tyrimo prioritetas, tačiau dalyviai prašė perduoti šias 

problemas, nes jos labai liūdina). Taip pat pastebėta, kad dėl tokių neigiamų patirčių dalis 

vartotojų yra atsisakę teikti straipsnius į šią platformą, o tai taip pat liūdina (E9, E12). 
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3.4.5 Iniciatyvos ir sprendimai, galintys paskatinti aktyvesnį „Epale“ platformos naudojimą 

Diskusijų platformos sukūrimas galėtų būti viena iš iniciatyvų, skatinančių aktyvesnį 

„Epale“ platformos naudojimą. Diskusijos galėtų vykti tam tikra tema, pavyzdžiui, tris dienas, 

kai prisijungiama konkrečiu laiku aktyviai diskusijai ir paliekama laiko papildomiems 

komentarams vartotojui patogiu laiku. Tai leistų vartotojams diskutuoti jiems tinkamu laiku, 

pergalvoti tai, kas aktualu, ieškoti papildomos informacijos, paskaityti susijusių straipsnių ir 

tuomet vėl sugrįžti tolimesnei diskusijai. Diskusijos platformoje aktualios ir siekiant 

bendruomenės sutelkimo bei išlaikymo (E9, E11). Focus diskusijos dalyvių nuomone, taip pat 

galima pagalvoti ir apie gyvą diskusiją, kuri vyksta kartą per mėnesį tam tikru laiku su aktyviais 

vartotojais, suaugusiųjų mokytojais ir „Epale“ andragogais, arba orientuotis į trumpus 

sumontuotus, pavyzdžiui, 15 minučių interviu (E1, E3). Pasak dalyvių, taip pat galima 

koncentruotis į trumpą informaciją su nuoroda į „YouTube“ kanalą arba, pavyzdžiui, pateikti 

skaidres kartu su įrašytu pranešimu. Keliama mintis, kad įrašą būtų galima palikti tam tikram 

laikui, kad vartotojai paklausytų, o tada jį perkelti į susijusią tematiką. Minima, kad galėtų 

rastis naujos istorijų pasakojimo technikos, pavyzdžiui, panašios į blog’o žanrą, nes tai yra 

naujoviška ir patrauklu (E2,E3, E11). Šia linkme išsakyta mintis paskatino puikią įžvalgą, kad 

galbūt toks suaktyvintas ir gyvas naujas formatas, pritrauktų jaunų vartotojų, kurie galėtų 

prisidėti prie „Epale“ veiklos kaip jaunieji „Epale“ andragogai.  

Gana įdomi diskusijos dalyvių mintis – laukelis, atsirandantis, prisijungus vartotojui, su 

paklausimu „Kuo galiu Jums padėti?“, „Galbūt ieškote atsakymo?“, „Klauskite ir mes 

padėsime rasti atsakymą“.  Tai padėtų nukreipti žmogų, įtraukti jį ir parodytų, jog kiekvienas 

vartotojas yra svarbus (E3). Norintiems komunikacijos siūloma sukurti įskiepį, kuris būtų 

panašus į žinutę ir pagal poreikį bei tematiką kviestų burtis ir diskutuoti viena ar kita tematika 

(E11). 

Diskusijos dalyviai pastebi, kad parengus straipsnį ir įkėlus jį į platformą pritrūksta 

priminimo į elektroninį paštą apie komentarą, kuris buvo paliktas po straipsniu (E1, E4, E5, 

E12). Kartais autoriai pasižiūri, ar nėra komentaro, deja, daryti tai nuolat per daug komplikuota, 

nes  kasdienės veiklos stipriai įtraukia darbų sūkurį. Kaip pastebi diskusijos dalyvis E1: „Aš 

parašau straipsnių, man, kaip autoriui, norisi pasidalinti tomis mintimis, bet turėčiau tikrinti 

tuos savo straipsnius, ar po jais yra kas parašyta, nes negauni jokios žinutės ir jokio 

„signaliuko“, jog kažkas parašė komentarą ir reikia jau dabar atsakyti“. Tokia diskusija, kuri 

vyktų „čia ir dabar“, būtų įdomi ir naudinga. Pats komentaras kaip grįžtamasis ryšys taip pat 

tampa aktualus ir vertingas. Platforma taptų gyvesnė, o naujas įrankis pagyvintų diskusijas ir 
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bendravimą tarp platformos vartotojų. Žinoma, po straipsniu visada pateikiami kontaktai, todėl 

galima rašyti autoriui asmeniškai, bet aktyvesnis  bendravimas „klausimo ir atsakymo“ forma 

suteikia kitokią prasmę, nes keitimąsi mintimis gali skaityti ir kiti vartotojai, taip pat ir 

dalyvauti bendroje diskusijoje, susijusioje su straipsnio tematika. Vis dėlto reikia paminėti, kad 

diskusijų metu buvo kalbama ir apie tai, jog papildomi diskusiniai įrankiai gali „užteršti“ 

platformą ir, jei diskusijai prie straipsnio bus pateikta daug klausimų, visi jie atkeliaus pas 

straipsnio autorių taip „apkraudami“ jo paštą (E11). Kita vertus, galėtų atsirasti įrankis, kurio 

pagalba vartotojui atsidarius „Epale“ paskyrą, būtų pateikiama informacija, kiek žinučių ar 

kitokios informacijos jis sulaukė (E12).  

Dar viena svarbi tema – projektinės veiklos viešinimas ir aktyvus / neaktyvus projekto 

atstovų dalyvavimas. Pastebima, kad pasibaigus projektui autoriai, kurie skelbė informaciją 

apie projektą ir rezultatus arba rašė straipsnius apie projektinę veiklą, tampa nebeaktyvūs 

vartotojai. Platformoje galima rasti labai įdomių su projektinėmis veiklomis susijusių 

straipsnių, bet autoriai, kai jiems parašomas asmeninis laiškas, ne visada atsako į jį ar į 

užduotus klausimus (E1, E4, E12). Tai rodo, kad pasibaigus projektui projekto atstovas / 

atstovai tampa nebeaktyvūs, o jų veikla „Epale“ platformoje apima laikotarpį tik nuo projekto 

pradžios iki projekto pabaigos. Taigi šių vartotojų įsitraukimas yra siejamas su vykdoma 

veikla, o ne su asmeniniu įsitraukimu ar motyvacija. Šiuo atveju galėtų būti sukurtas įrankis, 

leidžiantis „žvaigždute“ pažymėti, kiek projektas ar veikla, o galbūt net ir projekto partnerio 

įsitraukimas į projektą buvo aktyvus, o tai rodytų jo patikimumą, kitiems vartotojams renkantis 

jų vykdomų projektų partnerius.  

Diskusijos dalyviai akcentuoja mokymus ir seminarus, kuriuos organizuoja „Epale“. Į 

šiuos renginius yra kviečiami metų andragogai, aktyvūs dalyviai. Taigi, naujus vartotojus 

kviečiant aktyviau dalyvauti „Epale“ veiklose, galima pristatyti šių seminarų naudą, parodyti, 

kokios įdomios temos ir žymūs pranešėjai dalyvauja seminaruose, taip paskatinant vartotojus 

rašyti apie nuveiktus darbus, viešinti projektų rezultatus bei įtraukiant į „Epale“ veiklas daugiau 

aktyvių dalyvių. Svarbu, kad būtų dalijamasi emocija, kviečiančia ir skatinančia vartotojus būti 

aktyviais (E1). Kaip mini dalyvis E9, norima ir gyvo bendravimo bei bendruomenės stiprinimo 

mokymų seminarų ir susitikimų metu.  

Kaip jau buvo minėta, „Epale“ pateikiama daug tekstinės informacijos, todėl reikėtų 

galvoti apie vartotoją pritraukiančius vaizdo įrašus, nuotraukų koliažus, skaidres ir pan.  

Patrauklumą galima skatinti ne ilgais straipsniais, bet trumpais komentarais, žinutėmis, 

iškeliančiomis aktualius klausimus, skatinančiomis skaityti, atkreipti dėmesį (E2, E11). Viena 

vertus, tai būtų galima laikyti pataikavimu šių dienų vartotojui, kita vertus, tai didintų 



   
 

82 
 

platformos patrauklumą. Tuo pačiu tai aktualu tiems, kurie galbūt turi mažesnius rašymo 

gebėjimus arba tiesiog nedrįsta (E1).   

Diskusijos metu taip pat išsakyta mintis, kad pasibaigus projektams pildomos ataskaitos, 

skirtos projekto užsakovams, tačiau ši informacija neatsiranda „Epale“ platformoje. Dėl šios 

priežasties papildomai gaištamas laikas, nes, pavyzdžiui, „Erasmus+“ ataskaitą reikia pildyti 

per kelias platformas. Diskusijos metu siūloma naudoti tos pačios (vienos) ataskaitos formą 

visose platformose (E3).  

Atkreipiamas dėmesys, kad „Epale“ platforma galėtų būti naudojama ir kaip mokymo 

platforma, joje galėtų būti siūlomi įvairūs teminiai kursai, pritraukiantys vartotojus ir 

skatinantys juos pasilikti. Šiuo metu, pasikeitus situacijai, kai pereinama prie nuotolinio 

mokymosi, mokymosi iš namų, darbo iš namų organizavimo, įvairūs kursai, žinoma, tikslingai 

parinkti pagal temas, būtų nauja „Epale“ platformos įvaizdžio dalis (E1, E3, E4, E6). Šalia 

savarankiškos informacijos paieškos ir kokybiškos medžiagos panaudojimo bei individualaus 

mokymosi elementų, „Epale“ platforma galėtų tapti mokymo ir mokymosi platforma, kuri 

skatintų: 

• domėtis čia pateikiamais teminiais straipsniais ir juo analizuoti diskutuojant su autoriumi 

ir kolegomis; 

• dalyvauti seminaruose ir konferencijose Lietuvoje ir kitose šalyse; 

• dalytis sukaupta patirtimi ir diskutuoti apie tai, kokia šioje platformoje rasta informacija 

buvo naudinga ir suteikė naujų įžvalgų; 

• žiūrėti aktualius interviu su „Epale“ išskirtiniais žmonėmis („Epale“ ekspertais, „Epale“ 

metų andragogais, „Epale“ svečiais, mokslininkais ir praktikais, kurie dirba 

suaugusiųjų švietimo srityje);  

• telktis vartotojus į nauja poveiklę – nuotolinius kursus suaugusiesiems, kurių metu 

„Epale“ vartotojai galėtų mokytis, o aktyvūs arba pagal tam tikrus tikslinius projektus 

dirbantys asmenys (projektų administratoriai ir jų komandos, suaugusiųjų švietėjai ir 

mokslininkai, suaugusiųjų centrai ir kultūros įstaigų darbuotojai) čia galėtų kelti savo 

medžiagą ir kviestų mokytis pagal jų programas. 

Pastebima, kad iš tiesų nuotolinių kursų, kurie būtų skirti suaugusiesiems nėra daug; jeigu 

ir aptinkama tokių, tai jie orientuojami į kultūrinį raštingumą arba medijas, taip pat į kalbų 

mokymą. Tačiau pagrindinis iššūkis tokiems kursams yra techninės galimybės, nes Lietuvoje 

ši sritis nėra išvystyta (E6), antrasis iššūkis – tai specialistai, kurie galėtų arba pajėgtų tokius 

mokymus paruošti. Taigi kalbant apie mokymų kursus „Epale“ sistemoje atsiranda dvi kliūtys: 
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pirma, techninės galimybės, antra, kompetentingi specialistai, galintys tokius kursus parengti. 

Būtų puiku, jei atsirastų galimybė suburti šioje srityje dirbančių žmonių grupę, apimančią IT 

specialistus, nuotolinių kursų organizavimo specialistus ir turinį kuriančius specialistus. Šiuo 

atveju būtų galima kreiptis į ministeriją (ŠMSM) arba su šiomis veiklomis sieti „Erasmus+“ 

projektus. Keliama mintis, kad tokie kursai galėtų būti mokami (E4), nes norinčiųjų mokytis 

gimtąja lietuvių kalba yra nemažai, o siūlomi kursai anglų kalba jiems netinka. Žinoma, dar 

siūloma galvoti ir apie kitokius „Epale“ pokyčius (E2, E4, E6, E8), pavyzdžiui, platformoje 

dalijamasi projektinės veiklos rezultatais, čia talpinama su tuo susijusi medžiaga, tačiau 

pasibaigus projektui jos niekas neprižiūri ir neatnaujina. Čia vėl grįžtama prie minties apie 

platformos vartotojus, tampančius neaktyviais pasibaigus projektui. Ši mintis diskusijų metu 

buvo keliama ypatingai dažnai. Kalbant apie nuomones, susijusias su „Epale“ pokyčiais, 

svarbu dar kartą paminėti, kad tarp diskusijos dalyvių aiškiai išsiskiria grupė, teigianti, jog ši 

platforma turi orientuotis tik į tikslinę andragogų grupę. Šie diskusijos dalyviai rekomenduoja 

„nepūsti“ platformos teminiu požiūriu, o geriau orientuotis į kokybę ir temų gylį (E8, E9, E12). 

Kalbėdami apie „Epale“ kaip mokymų platformą, jie šiai minčiai nepritaria, nebent atvejį, jei 

būtų orientuojamasi į andragogų kvalifikacijos kėlimą (E9).  

3.5 Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir pasiūlymai 

Iš atlikto tyrimo išryškėja tam tikrų veiklų tobulinimo poreikis; tai pateikiama šioje 

skiltyje siejant su pasiūlymais ir platformos tobulinimo galimybėmis.  

1. „Epale“ platforma suteikia vartotojui daug galimybių: čia galima ieškoti informacijos 

apie konferencijas, seminarus, skaityti įvairius teminius straipsnius apie suaugusiųjų 

švietimą, dalytis sukaupta patirtimi, informuoti apie vykstančius renginius, viešinti 

projekto rezultatus, ieškoti naujų partnerių projektų veikloms, diskutuoti apie tam tikras 

straipsnyje išryškėjusias problemas, domėtis andragogų vykdoma veikla, pasinaudoti 

jų patirtimi ir pasidalyti savo naujais atradimais, susijusiais su mokymo veiklomis. 

Atsižvelgiant į atliktą tyrimą, galima pasiūlyti platformoje įdiegti naujus įrankius arba 

įskiepius, kurie leistų „Epale“ platformą padaryti gyvesnę. Tai galėtų būti trumpos 

žinutės straipsnio autoriui, diskusijų platforma, kurioje būtų galima diskutuoti gyvai 

numatytą laiko tarpą tam tikra tema arba pasirengti nuotolinei diskusijai, kuri truktų 

dvi–tris dienas. 

2. Pastebima, kad kartais vartotojai, kurie aktyviai naudojasi „Epale“ platformoje teikiama 

informacija, nedrįsta arba neturi įgūdžių pristatyti savo veiklų, nors turi reikšmingos 
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patirties dirbdami su suaugusiaisiais. Siūloma kviesti „Epale“ vartotojus, ypač iš 

regionų, aktyviau pristatyti savo veiklas pasirenkant jiems tinkamas dalijimosi patirtimi 

formas: vaizdo pasakojimo, trumpo reportažo, komentaro, nuotraukų galerijos, 

fotografijų koliažo, skaidrių pristatymo (su arba be garso) ir pan. Skatintina ir idėja, 

kad „Epale“ metų andragogas pasidalytų patirtimi apie tai, kaip pradėjo rašymo kelią ir 

kaip jam sekėsi, kas labiausiai padėjo šioje veikloje ir kokia jos nauda, akcentuojant 

saviraiškos galimybę, kompetencijų plėtojimą ir dalijimąsi savo patirtimi sau artimoje 

bendruomenėje. 

3. Portalo dalyviai pastebi, kad buvimas „Epale“ nariu, galimybė rasti naudingos 

informacijos ir dalytis savo sukaupta patirtimi kuria bendrystės jausmą ir suburia 

andragogų bendruomenę. Kalbama apie tvarią bendruomenę, kurioje tarpusavio ryšys 

būtų stiprinamas tiek pačioje platformoje, tiek ir susitikimų (seminarai, „Epale“ 

renginiai) metu. Tokiuose renginiuose dalyvavę dalyviai galėtų pasidalyti šia patirtimi 

„Epale“ platformoje, taip pat paskatinti kitus vartotojus būti aktyviais tiek „Epale“ 

platformoje, tiek „Epale“ renginiuose. Siekiant, kad suaugusiųjų švietėjai, ypač 

dirbantys regionuose, laiku gautų informaciją ir galėtų dalyvauti renginiuose, reikėtų 

daugiau dėmesio skirti viešinimui.  

4.  Aktuali tema yra susitikimai su andragogais, išsakančiais savo mintis, idėjas arba 

pristatančiais savo veiklos rezultatus. Pažintis su andragogo veikla, jos stebėjimas 

skatina ir kitus aktyviai veikti profesinėje srityje, ieškoti savo andragogo identiteto. 

Šiuo atveju siūloma šalia jau rengiamų reportažų, interviu paskatinti „Epale“ 

andragogus intensyviau, pavyzdžiui, kelis kartus per mėnesį pasidalyti aktualiomis su 

darbo veiklomis susijusiomis mintimis apie tai, kokios problemos buvo sprendžiamos, 

kokios strategijos taikomos ar kaip suvaldomas stresas, pavyzdžiui, šiuo sudėtingu 

laikotarpiu.  

5.  „Epale“ vartotojai naudojasi įvairiomis platformos suteikiamomis galimybėmis ir 

džiaugiasi, kad platforma turtinga teminėmis sritimis ir yra atvira visiems, norintiems 

žinių. Tačiau pastebima, kad dar gana nemažai vartotojų – suaugusiųjų švietėjų – 

nežino apie šios platformos suteikiamus išteklius. Taigi, siekiant dar labiau populiarinti 

platformą, reikėtų kalbėti apie ir toliau besitęsiantį informacinių seminarų 

organizavimą, galimai keičiant formatą ir pereinant į virtualų prisistatymą (tai iš dalies 

jau vyksta). Tokie renginiai galėtų būti įrašomi ir skelbiami platformoje. Negalėjusieji 

dalyvauti turėtų galimybę susipažinti su renginiu, pateiktu reportažo ar fotografijų 

galerijos formatu.   
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6.  Džiaugiamasi, kad platforma yra atvira ir visi norintieji joje gali rasti kokybiškų įvairių 

temų straipsnių. Vis dėlto, nors teminių sričių gausa džiugina, akcentuojami kai kurie 

persipynimai. Siūlomi du sprendimai. Pirmasis – atlikti teminio lauko peržvalgą ir 

siekti temų gilumo bei išsamumo, kaupiant naujus temines sritis papildančius tekstus. 

Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad yra nemažai tarpdisciplininių temų, kurias kartais 

sunku susieti su teminėmis sritimis. Taigi antras pasiūlymas yra apgalvoti, ar būtina 

atvaizduoti visas temas, nes gausus temų atvaizdavimas sulėtina platformos darbą. 

Siūloma pagalvoti apie galimybę pateikti nuorodas į tam tikras temas ar informaciją, 

nes tai pagerintų platformos veikimą. Taip pat kalbama apie informacijos paiešką 

pasitelkiant paieškos sistemą, nes dėl tekstų gausos čia taip pat kyla problemų. Siūloma 

kalbėtis su platformą palaikančia įmone apie tam tikrų trukdžių pašalinimą siekiant 

greitesnės paieškos pagal raktinius žodžius.  

7.  Šalia minėtų pasiūlymų kyla ir diskusija apie platformos dizainą ir jo pakeitimus, taip  

pat platformos modernizavimą, siekiant, kad ji taptų vizualiai patrauklesnė. Kalbama 

apie spalvą, kuri galėtų būti šiltesnė ir suteiktų jaukumo, minimos tam tikros 

persipinančios funkcijos (diskusija, bloga’as, tinklaraštis, naujienos) bei sąryšis su 

kitomis platformomis, kuris neretai sunkina platformos darbą ir ne visada yra 

funkcionalus, nes ne visada tematiškai atspindi tikslinę grupę.  

8.  Viena iš platformos stiprybių yra patikimų projektų partnerių paieškos bazė ir 

informacija apie organizacijas, norinčias bendradarbiauti. Platformos vartotojai labai 

teigiamai vertina šią duomenų bazę ir aktyviai naudojasi šia paslauga. Kalbant apie tai, 

pateikiamas pasiūlymas, kad platformoje esantys potencialūs projekto partneriai būtų 

vertinami kitų, tai yra apie juos būtų pateikiama informacija, orientuojantis į stiprybes 

ir rezultatus dirbant su kitų projektų partneriais. Taip pat pastebima, kad pasibaigus 

projektams dalis projektus ir organizacijas viešinusių projektų dalyvių tampa 

nepasiekiami ir neaktyvūs. Čia galbūt galėtų pagelbėti keletas kontaktinių asmenų ir 

sąsajos su jų profiliais ar CV.  

9.  Ypatingai svarbu yra tai, kad „Epale“ platformoje galima dalytis projekto veiklomis ir 

sukurtais rezultatais. Tai yra įdomi teminė sritis, nes daugelis vartotojų čia  ieško naujų 

idėjų arba metodų ir naudojasi platformoje pateikiamais projekto rezultatais kaip 

informacijos šaltiniu. Su tuo susijęs siūlymas labiau skatinti projektų administratorius 

pateikti projekto problemos sprendimo variantus ir orientuotis ne į projekto veiklas, bet 

į išspręstus projekto klausimus. Pastebėta, kad vartotojai domisi, kaip sprendžiamos 

problemos, todėl trūksta realių sprendimų pateikiančių tekstų, susijusių su specialiųjų 
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poreikių sritimi, bibliotekų, jaunimo organizacijų, nevyriausybinių organizacijų arba 

kultūros darbuotojų veiklomis.  

10. Dar viena „Epale“ platformos stiprybė – galimybė ne tik ieškoti informacijos ar skaityti 

straipsnius rūpima tema, bet ir rašyti straipsnius apie savo patirtį ar vykdomus 

projektus. Diskusijos metu paminėta viena su tuo susijusi problema – parašius straipsnį 

autorių sunkiai pasiekia komentarai. Siekiant sekti komentarus, būtina nuolat tikrinti 

platformoje esančią informaciją, todėl siūloma sukurti galimybę gauti priminimą ar 

trumpą žinutę apie komentarą įjungus savo profilį. 

11.  „Epale“ platformoje informacija ir jos pateikimo būdas labiausiai orientuoti į vidutinio 

amžiaus suaugusįjį,  kuriam apie 40–50 metų, taigi atsiradus vizualiems pranešimams 

ir prijungus aktyvumą skatinančius įrankius (atvirąją diskusiją, vaizdo komentarus, 

vaizdo galerijas, trumpąsias žinutes, nuorodas į seminarus, vaizdo paskaitas ir pan.) 

būtų galima pritraukti jaunų specialistų, dirbančių suaugusiųjų švietimo srityje; taip 

galėtų būti kuriama jaunojo andragogo „Epale“ platformoje pritraukimo strategija. Kaip 

potencialius vartotojus būtų galima įsivaizduoti jaunimo organizacijas. 

12. Vartotojams labai patrauklios sėkmės istorijos, kuriomis dalijamasi portale. Diskusijos 

metu išsakytas pasiūlymas kalbėti apie tai plačiau, orientuojantis į nesėkmės istorijos 

pasakojimą. Ši nauja rubrika galėtų padėti įveikti sunkumus, įgyti patirties ne tik iš 

sėkmės, bet ir iš nesėkmės atvejų. Kaip pastebi diskusijos dalyviai, sėkmės istorijų yra 

nemažai ir jos pritraukia, bet realybėje ne visuomet pasiseka tai, kas suplanuojama. 

Taigi tokios nesėkmės istorijos padėtų suprasti, kokie metodai veikia arba kokios 

strategijos netinkamos, pavyzdžiui, pradedant darbą jaunam specialistui ir pan.  

13. Nors diskusijos metu gauta įvairių pasiūlymų, susijusių su temų įvairovės plėtimu ir 

aktyvinančių veiklų gausinimu, pagrindine išvada siūloma pergalvoti temas, atrinkti 

aktualias, plečiant teminį lauką, ir iš esmės likti prie kokybės ir gilesnio temų 

analizavimo per straipsnius ir kitas rubrikas. Tai ypač aktualu, jei norima spėti patikrinti 

informaciją ir būti kokybišką turinį siūlančiu portalu.   

14. Diskusijos metu išryškėjo informacinių seminarų aktualumas – jų siūloma neatsisakyti, 

nes dar yra nemažai vartotojų, kurie nežino apie „Epale“ platformą. Skatinama ir toliau 

aktyvinti bibliotekininkus, muziejų darbuotojus, kviesti prisijungti kultūros 

darbuotojus, jaunimo organizacijas. Seminarų metu siūloma pasinaudoti esamų 

vartotojų patirtimi ir pristatyti jų patirtį remiantis idėja „Radau „Epale“ ir 

pasinaudojau“.  
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15. Nors Lietuvoje trūksta kokybiškų mokymo renginių (jie daugiausiai skirti IT 

naudojimui ir medijų sričiai), nesiūloma „Epale“ platformos paversti mokymų 

platforma, tačiau rekomenduojama pagalvoti apie kelis aktualius modulius, kurie 

pritrauktų vartotojų. Tai galima pasiekti naudojant „Epale“ platformoje siūlomų 

projektų medžiagą ir mokymo veiklas arba pasikviečiant nedidelę komandą (jungiančią 

IT specialistą, mokymų organizavimo specialistą ir turinio rengėjus), galinčią rengti 

naujus aktualius projektus. Siūloma galvoti tik apie andragogams aktualius mokymus, 

pasirenkant keletą jiems svarbių temų, tokiu būdu stiprinant jų kompetencijas ir 

bendruomeniškumą.  

Apibendrindami diskusijos rezultatų tyrimą, kviečiame galvoti apie tai, kaip plėstis ir augti 

atsakingai, išlaikant „Epale“ platformos kryptingumą ir siekiant, kad tai būtų ne tik gyva, bet 

ir suvaldoma platforma. 
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PRIEDAI 

 

Kiekybinio tyrimo anketa 

Švietimo mainų paramos fondo užsakymu atliekame tyrimą apie Epale platformos teikiamas 

galimybes bei vartotojo naudojimosi platforma patirtį.. Prašome Jūsų atsakyti į žemiau 

pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė. Apibendrinti duomenys bus naudojami tik 

mokslinio tyrimo tikslais. Apklausos pildymas užtruks ne ilgiau nei 10 minučių.  

Dėkojame už dalyvavimą! 

 

1. Kaip sužinojote apie Epale platformą? Pažymėkite vieną Jums tinkamą 

atsakymą. 

 

informaciją apie Epale platformą gavau iš kolegų  

informaciją apie Epale platformą sužinojau suaugusiųjų švietimo renginyje  

informaciją apie Epale platformą gavau bibliotekoje  

informaciją apie Epale radau internete  

informaciją apie Epale sužinojau Facebook paskyroje  

kita (prašytume įrašyti)  

 

2. Nuo kada esate Epale platformos vartotojas. Įrašykite konkrečius metus (pvz. 

2015).  

 

 

 

3. Kaip dažnai lankotės arba naudojatės Epale platforma?  Pažymėkite vieną Jums 

tinkamą atsakymą. 

 

kasdien   

kartą per savaitę  

kelis kartus per savaitę  

kartą per mėnesį  

kelis kartus per mėnesį  

kelis kartus į metus   

kartą į metus  

esu užsiregistravęs/usi Epale platformoje, bet 

šiais metais dar nesilankiau 

 

kita (prašytume įrašyti)  

  

4. Įvertinkite savo aktyvumą Epale platformoje. 

Pateikiama skalė, kurioje pats vartotojas gali save įsivertinti nuo 1 iki 10 balų (1 visiškai 

neaktyvus; 10 labai aktyvus).  

 

5. Dėl kokių priežasčių dažniausiai  naudojatės Epale platforma? Kiekvieną teiginį 

įvertinkite 5 balų sistemoje (1 – visiškai nesutinku , 2 – nesutinku, 3 – neturiu nuomonės, 

4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku) 
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 Visiškai 

nesutinku 

Nesutinku Neturiu 

nuomonės 

Sutinku Visiškai 

sutinku 

Seku Europos Komisijos 

pristatomas aktualias 

naujienas 

     

Domiuosi suaugusiųjų švietėjų 

bendruomenės veiklomis, 

vykstančiais renginiais (pvz., 

Praktinės bendruomenės, 

Renginių kalendorius) 

     

Seku suaugusiųjų švietimo 

įvykius Lietuvoje ir pasaulyje 

(pvz., Epale bendruomenės 

istorijos) 

     

Ieškau naujų idėjų savo 

profesinės veiklos rėmuose 

pvz., Tinklaraščiai, Epale 

naudingos nuorodos, Atvejo 

tyrimai) 

     

Ieškau informacijos apie 

projektus bei galimus 

partnerius projektinei veiklai 

(pvz., Partnerių paieška) 

     

Dalinuosi savo patirtimi 

suaugusiųjų švietimo srityje 

(pvz., Naujausios naujienos) 

     

Diskutuoju man aktualiomis 

temomis, komentuoju kitų 

išsakytas mintis  (pvz., 

Diskusijos) 

     

Domina suaugusiųjų vykdomų 

projektų gerosios patirties 

pavyzdžiai 

     

Seku atvejo tyrimų skiltį      

Kita (prašytume įrašyti)      

 

6. Pažymėkite, kokios Epale platformoje skelbiamos temos yra Jums aktualios? 

Kiekvieną teiginį įvertinkite 5 balų sistemoje (1 – visiškai nesutinku , 2 – nesutinku, 3 

– neturiu nuomonės, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku) 
 

 Visiškai 

nesutinku 

Nesutinku Neturiu 

nuomonės 

Sutinku Visiškai 

sutinku 

Pagalba besimokančiam 

Mokymosi trukdžiai      

Migracijos iššūkiai      

Vyresnio amžiaus asmenų 

mokymosi ypatumai 
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Specialiųjų poreikių 

besimokantieji ir jų 

identifikavimas 

     

Socialinis įsitraukimas      

Ankstesnio mokymo pripažinimas      

Mokymo aplinka 

Mokymasis bendruomenėje      

Nuotolinis mokymasis      

Mokymasis kalėjime      

Neformalus ir savaiminis 

mokymasis 

     

„Antros galimybės“ mokyklos      

Mokymasis darbo vietoje      

Gyvenimiški įgūdžiai 

Finansinis raštingumas      

Kalbų mokymasis      

Kultūrinis švietimas      

Bendrieji įgūdžiai      

Sveikatos raštingumas      

Verslumas ir įsidarbinamumas      

Visą gyvenimą trunkantis 

profesinių įgūdžių tobulinimas 

     

Politika 

Europos politika,  projektai ir 

finansavimas 

     

Nacionalinė politika ir 

finansavimas 

     

Geriausia tyrimų ir įvertinimo 

praktika 

     

Regioninė politika      

Kokybė 

Poveikio vertinimas      

Profesinis personalo tobulėjimas      

Paslaugų teikėjų patvirtinimas      

Kokybės užtikrinimas      

Informavimas ir konsultavimas      

Inovatyvių mokymosi metodų 

taikymas 

     

 

7. Skatinant aktyvesnį suaugusiųjų naudojimą Epale platformą, siūlyčiau daugiau 

informacijos šiomis temomis. Kiekvieną teiginį įvertinkite 5 balų sistemoje (1 – 

visiškai nesutinku , 2 – nesutinku, 3 – neturiu nuomonės, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku) 
 

 Visiškai 

nesutinku 

Nesutinku Neturiu 

nuomonės 

Sutinku Visiškai 

sutinku 

Suaugusiųjų švietimo politinis lygmuo 

suaugusiųjų švietimas Europoje 

ir pasaulyje 
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diskusijos svarstant naująjį 

neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio ugdymo 

įstatymą bei kitus įstatymus, 

susijusius su suaugusiųjų 

švietimui 

     

Lietuvos politikų dėmesys 

suaugusiųjų švietimui 

     

Kita (prašytume įrašyti)      

Suaugusiųjų švietimo metodinis/praktinis lygmuo 

gerosios patirtys taikant įvairius 

suaugusiųjų švietimo metodus 

     

priemonės, motyvuojančios 

suaugusiuosius įsitraukti į 

mokymąsi 

     

suaugusiųjų švietimo metodinės 

knygos 

     

Kita (prašytume įrašyti)      

Suaugusiųjų švietimo renginiai 

daugiau informacijos apie 

planuojamus renginius, ne tik 

apie jau įvykusius renginius 

     

tikslinga vykdyti on-line 

transliacijas Epale platformoje, 

nes ne visuomet gali atvykti į 

renginį, kai ypač daug gerų 

renginių rajonuose 

     

organizuoti diskusijas su 

švietimo politikais, suteikiant 

Epale vartotojams galimybę 

užduoti rūpimus klausimus. 

     

parengti teminius internetinius 

seminarus, į kuriuos galima būtų 

registruotis iš anksto ir dalyvauti 

tiesiogiai (pvz. Zoom 

platformoje) 

     

Kita (prašytume įrašyti)      

 

8. Pažymėkite, kas paskatintų Jus aktyviau naudotis Epale platformos 

paslaugomis? Kiekvieną teiginį įvertinkite 5 balų sistemoje (1 – visiškai nesutinku , 

2 – nesutinku, 3 – neturiu nuomonės, 4 – sutinku, 5 – visiškai sutinku) 
 

 Visiškai 

nesutinku 

Nesutinku Neturiu 

nuomonės 

Sutinku Visiškai 

sutinku 

Kas savaitę įkeliama įdomi 

istorija arba tema 

     

Mėnesio temos paskelbimas ir 

aktyvus diskutavimas ta tema 
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Galimybė pasidalinti parengtu 

asmeniniu straipsniu man 

asmeniškai įdomia tema 

     

Galimybė pateikti video 

pranešimą analizuojama ir 

aktualia man tema 

     

Aktyvesnis Epale vartotojų 

įsitraukimas į virtualias 

diskusijas  

     

Galimybė dalyvauti virtualiose 

paskaitose, į kurias 

registruojamasi iš anksto 

įvairiomis suaugusiųjų 

švietimo temomis  

     

Kita (prašytume įrašyti)      

 

9. Pažymėkite, kokios priemonės arba įrankiai padėtų Jums aktyviau dalintis ir 

dalyvauti Epale platformos veiklose. Kiekvieną teiginį įvertinkite 5 balų 

sistemoje (1 – visiškai nesutinku , 2 – nesutinku, 3 – neturiu nuomonės, 4 – sutinku, 5 – 

visiškai sutinku) 
 

 Visiškai 

nesutinku 

Nesutinku Neturiu 

nuomonės 

Sutinku Visiškai 

sutinku 

Papildoma informacija kaip 

parengti Epale platformai 

straipsnį 

     

Galimybė siūlyti aktualias 

temas ir dalyvauti tų temų 

pristatyme 

     

Įrankiai, leidžiantys diskutuoti 

aktyviai su Lietuvos ir kitų 

šalių suaugusiųjų švietėjais 

„čia ir dabar (chat formatu) 

     

Kita (prašytume įrašyti)      

 

10. Nurodykite 3 priežastis, kodėl, Jūsų nuomone, dar ne visi, besidomintys 

suaugusiųjų švietimu, naudojasi Epale platforma.  

 

 

11. Kokios priemonės, Jūsų nuomone, galėtų suaktyvinti naudojimąsi  Epale 

platforma?  

 

 

12. Kas Jus paskatintų naudotis Epale platforma?  

 

 

13. Pateikite informaciją apie save: 

Amžius (pažymėkite)   Lytis  (pažymėkite) 

Iki 20 m.   Vyras   



   
 

93 
 

21 – 30   Moteris  

30 - 35   Kita (nenoriu nurodyti)  

36 – 50     

51 - 64   

65 ir daugiau   

Nenoriu nurodyti   

 

Institucija, kurioje dirbate ar mokotės 

 

Bendrojo lavinimo mokykla  

Neformaliojo švietimo mokykla  

Švietimo pagalbos įstaiga  

Aukštoji mokykla  

Profesinio mokymo įstaiga  

Mokslinio tyrimo institutas  

Užsienio aukštosios mokyklos filialas  

Suaugusiųjų mokymo centras  

Nevyriausybinė organizacija  

Švietimo skyrius savivaldybėje  

Pedagogų rengimo centras  

Kita (įrašykite)  

 

Švietimo veiklos sritis 

 

Formalus švietimas  

Neformalus švietimas  

Savišvieta  

 

Andragoginio darbo sritis (galite pažymėti kelias) 

 

Dirbu su suaugusiais jaunais žmonėmis  

Dirbu su kvalifikaciją keliančiais suaugusiais asmenimis  

Dirbu su specialiųjų poreikių asmenimis  

Dirbu su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis  

Dirbu su įmonių bei darbo biržos rekomenduotais ar siųstais asmenimis  

Dirbu su senjorais ar Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais  

Dirbu su kultūros įstaigų lankytojais (pvz. bibliotekų, muziejų, 

daugiafunkcinių centrų ir pan.) 

 

Esu laisvai samdomas lektorius  

Kita (įrašykite)  

 

Jūsų gyvenamoji vieta  

 

Miesto 

gyventojas 
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Rajono 

gyventojas 

 

 

Apskritis, kurioje dirbate 

 

Alytaus  

Kauno  

Klaipėdos  

Marijampolės  

Panevėžio  

Šiaulių  

Tauragės  

Telšių  

Utenos  

Vilniaus  

 

Jei sutiktumėte pasikalbėti apie Epale platformą ir jos tobulinimą, pateikite savo el. paštą 

arba tel. ir mes su jumis susisieksime.  

 

 

Dėkojame už jūsų sugaištą laiką. 

 

 
 


