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Įvadas 

 

2014 m. Lietuvoje pristatyta nauja Europos Komisijos iniciatyva - Europos suaugusiųjų 

švietimo specialistų mokymosi elektroninė platforma („EPALE“). Iniciatyva yra susijusi su ES 

ilgalaikiais įsipareigojimais skatinti kokybišką suaugusiųjų mokymąsi Europoje. Pagrindinis 

„EPALE“ projekto tikslas yra suburti suaugusiųjų švietimo specialistų bendruomenę daugiakalbėje, 

dinamiškoje, interaktyvioje ir novatoriškoje erdvėje. Platforma skirta suaugusiųjų švietėjams, 

andragogams, lektoriams, savanoriams, taip pat politikos formuotojams, mokslininkams ir 

dėstytojams, dirbantiems suaugusiųjų švietimo srityje. Ji suteikia galimybę suaugusiųjų švietėjams, 

ekspertams susipažinti su naujausiomis suaugusiųjų švietimo tendencijomis Europoje ir keistis 

patirtimi elektroninėje erdvėje. „EPALE“  priežiūrą vykdo Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros 

vykdomoji įstaiga (EACEA).  

Lietuvoje „EPALE“ veiklas administruoja ir koordinuoja Švietimo mainų paramos fondas 

(www.smpf.lt). Lietuvoje projekto metu keliami tikslai: 

• „EPALE“  - Lietuvoje žinomas suaugusiųjų švietimo portalas. 

• „EPALE“  - įrankis skatinantis tarptautinį bendradarbiavimą internetinėje erdvėje, 

naudojant  šiuolaikines modernias IT technologijas. 

• 30 proc. suinteresuotų šalių užsiregistravę „EPALE“  portale ir dalyvauja teikdami 

komentarus, siųsdami informaciją ir turinį. 

Vykdant iškeltų tikslų pasiekiamumo monitoringą Lietuvoje, svarbu empiriškai ištirti 

„EPALE“  platformos poveikį tikslinei vartotojų grupei. Todėl 2015 m. atliktas kompleksinis 

empirinis tyrimas, kurio tikslas yra atskleisti „EPALE“  vartotojų nuomonių, poreikių, lūkesčių, 

pasitenkinimo platformos galimybėmis aspektus bei nustatyti platformos poveikį tikslinei grupei.  

Tyrimo rezultatų pagrindu pateikiamos rekomendacijos „EPALE“  platformos veiklų plėtojimui 

Lietuvoje siekiant patenkinti suinteresuotų šalių poreikius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smpf.lt/


5 
 

1. TYRIMO METODOLOGIJA 

 

1.1. Empirinio tyrimo metodologinis pagrindimas 

 

„EPALE“ platformos vartotojų poreikių, lūkesčių bei pasitenkinimo platformos 

galimybėmis įvertinimo poreikis suponuoja empirinio tyrimo tikslus: 

1. Atskleisti „pradedančiųjų“ vartotojų
1
 nuomones, poreikius, lūkesčius „EPALE“  

platformai. 

2. Aptarti „pažengusiųjų“ vartotojų
2
 pasitenkinimą „EPALE“  platformos turinio, 

struktūros, dizaino aspektais bei nustatyti platformos poveikį tikslinei grupei išryškinant „EPALE“ 

platformos tobulinimo galimybes. 

Tyrimo tikslams pasiekti pasirenkami kiekybinio bei kokybinio tyrimo metodai, kurie iš 

principo yra skirtingi savo metodologija (Kardelis, 2003). Kiekybiniais metodais siekiama ieškoti 

išorinio reiškinio požymių, išgaunant įvairius dydžius, kurie gali būti matuojami (Bitinas, 20066), 

todėl šie tyrimo metodai tinkami ryšiams ir temoms patikrinti populiacijoje (Bitinas et al., 2008). 

Kokybiniai metodai įvardinami kaip interpretaciniai, pabrėžiantys tyrėjo siekį  interpretuoti 

reiškinius tomis prasmėmis, kurias jiems suteikia tiriami žmonės. Šie metodai  atveria galimybę iš 

realybės ekstrahuoti autentišką informaciją ir hermeneutinės interpretacijos dėka teoriją euristiškai 

konstruoti tiesiog iš pačios realybės (Šaparnis, 2000). Todėl projektuojant tyrimą laikomasi 

sisteminio požiūrio į socialinių problemų tyrinėjimus, kuris grindžiamas nuostata, kad 

reiškinio/proceso efektyvumui ir kokybei tirti reikalingi įvairūs - tiek kiekybinių, tiek ir kokybinių - 

tyrimų metodai, papildantys vieni kitus atskiruose tyrimų etapuose. Metodų integracija leidžia 

pažvelgti į problemą iš įvairių pusių: kiekybiniais metodais – į plotį, o kokybiniais metodais 

siekiama pažvelgti į gylį.  

Svarbu paminėti, jog kokybiniai ir kiekybiniai duomenys reikalauja skirtingos analizės ir 

apibendrinimų. Todėl pabrėžiama, jog kiekybinė analizė – tai duomenų, gautų tam tikroje 

populiacijoje, apibendrinimas, statistinių ryšių nustatymas, koncentravimasis ties esminių faktų bei 

atskirų faktų grupavimas. Tuo tarpu kokybinė analizė - tai interpretacinis duomenų paaiškinimas, 

suteikiantis informaciją apie kokio nors loginio vieneto struktūrą. (Kardelis, 2003). Šie teiginiai 

sudaro tyrimo metodologinį pagrindą. 

                                                           
1
 Tyrimo ataskaitoje „pradedančiaisiais“ vartotojais vadinami suaugusiųjų švietėjų tikslinės grupės atstovai, dalyvavę 

“EPALE“ platformos pristatymo renginiuose, kurių metu jie buvo supažindinti su platformos veikimo principais bei 

įgijo pirminių darbo su platforma žinių ir įgūdžių.  „Pradedančiųjų“ vartotojų apklausa vykdyta „EPALE“ platformos 

pristatymo renginių metu. 
2
 Tyrimo ataskaitoje „pažengusiais“ vartotojais vadinami suaugusiųjų švietėjų tikslinės grupės atstovai,  dalyvavę 

„EPALE“ platformos pristatymo renginiuose ir po renginių kryptingai plėtoję darbo su platforma  kompetencijas  

profesinėje veikloje. „Pažengusiųjų“ vartotojų apklausa vykdyta praėjus metams po informacinių renginių.  
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Empirinis tyrimas organizuotas dviem etapais (1 pav.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Empirinio tyrimo loginė struktūra 

 

Pirmasis empirinio tyrimo etapas skirtas realybės situacijos įžvalgoms. Jo metu 

įgyvendintas kiekybinis tyrimas su kokybinio tyrimo elementais, kurio tikslas – atskleisti 

„pradedančiųjų“ vartotojų nuomones, poreikius, lūkesčius „EPALE“  platformai. Šiam tyrimo 

etapui buvo iškelti šie uždaviniai. Pirmasis uždavinys – atskleisti „EPALE“  informacinių renginių 

efektyvumą bei pateikti siūlymus dėl platformos viešinimo galimybių. Antrasis uždavinys – 

atskleisti „pradedančiųjų“ „EPALE“  vartotojų nuomones, poreikius, lūkesčius „EPALE“ 

platformai. 

Tyrimo duomenys apdoroti SPSS (Statistic Package for Social Science) ir Windows 

Microsoft programomis. Taikytos kiekybinių duomenų aprašomosios statistikos procedūros, atlikta 

koreliacinė analizė. Remiantis respondentų pateiktais atsakymais, apibūdintos „pradedančiųjų“ 

„EPALE“  vartotojų nuomonės ir lūkesčiai, atskleistas informacinių renginių efektyvumas bei 

išsiaiškinti vartotojų poreikiai.   Respondentų atsakymai į atvirus klausimus apdoroti taikant 

kokybinės turinio (content) analizės metodą.  

Antrajame empirinio tyrimo etape įgyvendintas kiekybinis tyrimas su kokybinio tyrimo 

elementais, kurio tikslas – „pažengusiųjų“ „EPALE“ platformos vartotojų  pasitenkinimo 

platformos galimybėmis bei platformos poveikio tikslinei grupei nustatymas bei tobulinimo 

galimybių išskyrimas.   

Kiekybinis tyrimas (su 

kokybinio tyrimo 

elementais) 

 

Kiekybinis tyrimas (su 

kokybinio tyrimo 

elementais) 

 

Tobulinimo galimybės 
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Antrojo etapo empiriniam tyrimui kelti tokie uždaviniai: pirma, apibūdinti „EPALE“  

vartotojų tikslinę grupę; antra, nustatyti „EPALE“  platformos poveikį tikslinei grupei; trečia – 

atskleisti tikslinės grupės nuomonę platformos turinio, struktūros, dizaino aspektais bei ketvirtą - 

išryškinti platformos tobulinimo galimybes,.  

Kiekybiniai tyrimo duomenys apdoroti SPSS (Statistic Package for Social Science) ir 

Windows Microsoft programomis. Taikytos šios statistinės procedūros: aprašomoji statistika, 

duomenų palyginimas pagal demografinius požymius Chi-kvadrat testas, koreliacinė analizė. 

Statistiniai skaičiavimai padėjo apibendrinti respondentų atsakymų tendencijas, pritaikyti jas 

didesnei populiacijai. Respondentų atsakymai į atvirus klausimus apdoroti taikant kokybinės turinio 

(content) analizės metodą. Kokybinio tyrimo metodai leido pasiekti gilesnių pasirinktos problemos 

nagrinėjimo įžvalgų: informantų atsakymai į atvirus klausimus padėjo atskleisti nagrinėjamo 

reiškinio aspektus.  

Tyrimo etika 

Vykdant tyrimą vadovautasi: 

- Geranoriškumo principu. Respondentams garantuota, kad jiems negresia pavojus, 

kad dalyvavimas tyrime nesukels nerimo, baimės. Pabrėžtas teigiamas tyrimo poveikis visuomenės 

raidai, vystymuisi žinių požiūriu. 

- Pagarbos asmens orumui principu. Tiriamiesiems suteikta teisė apsispręsti dėl 

savanoriško dalyvavimo tyrime. Paaiškinti tyrimo tikslai, tyrimo rizikos elementai, nauda, 

funkcijos. 

- Teisingumo principu. Respondentams garantuotas konfidencialumas. Nurodyta, kad 

duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslams. Tyrimo procedūros paaiškintos vartojant kasdieninės 

kalbos terminologiją. Be to, paaiškinta, kaip vyko atranka tyrimui, informuota, kokiais būdais bus 

renkama informacija. 

Tyrimo instrumentai 

Duomenų rinkimo metodu I-jame ir II-jame tyrimo etapuose pasirinkta anoniminė apklausa 

raštu, naudojant uždaro ir atviro tipo klausimus. Tokį pasirinkimą lėmė šie grupinės anketinės 

apklausos privalumai: 

1. Apklausą galima vykdyti informacinių renginių vietose. 

2. Apklausa užtikrina pakankamą atrankos dydį. 

3. Šimtaprocentinis arba artimas jam anketų grįžtamumas. 

4. Galimybė apklausėjui instruktuoti respondentus. 

5. Anketavimas trumpiau trunka nei interviu (Luobikienė, 2003, p. 84). 

Apklausos indikatoriai pripažįstami, jei: 
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- nustatytomis fakto tiesomis bandoma rekonstruoti socialinius procesus ir socialinius 

įvykius, 

- išaiškintų nuomonių ir nuostatų pagrindu bandoma įsivaizduoti socialinį veikėją ir 

tikimybiškai prognozuoti jo socialinę elgseną (Merkys, 2002). 

Šie teiginiai atspindi pagrindinius tyrimo uždavinius, todėl apklausos metodas laikomas 

tinkamiausiu pasirinktai problemai tirti. 

 

1.2. „Pradedančiųjų „EPALE“ platformos vartotojų, informacinių renginių dalyvių, 

nuomonių, poreikių bei lūkesčių tyrimo organizavimas 

 

Tyrimo tikslas - atskleisti „EPALE“  informacinių renginių efektyvumą bei nustatyti 

„pradedančiųjų“ vartotojų nuomones, poreikius, lūkesčius „EPALE“   platformai. 

Respondentų atranka 

Tyrimas vyko geografiniu principu. „EPALE“ informaciniai renginiai organizuoti 

„EPALE“ ekspertų visose Lietuvos apskrityse (žr. 2 pav.). Tyrimo imtis – „EPALE“  informacinių 

renginių dalyviai, suinteresuoti „EPALE“ platformos veikla ir galimybėmis suaugusiųjų švietimo 

srityje.  

Tyrimo instrumentas 

Tyrimo tikslui ir uždaviniams įgyvendinti sukurtas klausimynas, susidedantis iš 11 uždarų 

ir 2 atvirų klausimų. Uždari klausimai sudaro du loginius blokus: 

1. Klausimai (5) skirti atskleisti informacijų renginių efektyvumą (pvz. „Ar 

informacija apie „EPALE“ platformą buvo pristatyta aiškiai ir suprantami?“); 

2. Klausimai (6) skirti „pradedančiųjų“ „EPALE“ platformos vartotojų 

nuomonėms ir lūkesčiams atskleisti (pvz. „Ar Jus sudomino „EPALE“ 

platformos turinys, temos?“; „Ar norėtumėte prisidėti prie „EPALE“ 

platformos turinio plėtojimo (talpindami savo straipsnius, naujienas, 

inicijuodami diskusijas ir pan.?“).  
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2 pav. Tyrimo organizavimas geografiniu principu 

 

Klausimyne taip pat pateikti du atvirieji klausimai. Pirmuoju klausimu siekiama išsiaiškinti 

informantų poreikius profesinėje veikloje „EPALE“ platformos atžvilgiu. Antruoju – gauti tyrimo 

dalyvių pasiūlymus dėl „EPALE“ platformos viešinimo galimybių. 

Klausimyno patikimumo analizė. 

Rezultatai tuo patikimesni, kuo Cronbach Alpha artimesnė 1. Be to, laikoma, kad anketos 

klausimai buvo pakankamai gerai suprasti, jeigu ši reikšmė nepadidėja, pašalinus kurį nors iš jų. Šio 

tyrimo atveju reikšmė išliko tokia pati. Vadinasi, rezultatai patikimi: Cronbach Alpha = 0,854. 

Klausimyno koreliacinė analizė. Koreliacijos koeficientas parodo, ar tarp dviejų požymių 

yra reikšmingas ryšys. Ranginiams kintamiesiems skaičiuojamas Spearman ranginės koreliacijos 

koeficientas. Koreliacijos koeficiento reikšmės kinta nuo -1 iki 1. Neigiama reikšmė rodo, kad ryšys 

tarp požymių yra atvirkštinis, o teigiama – tiesioginį ryšį. Be to, greta koreliacijos koeficiento r yra 

skaičiuojamas jo reikšmingumas p; ryšys tarp požymių yra reikšmingas, jei reikšmingumas p yra 

Ekspertas 

Ekspertas 

Ekspertas 

Ekspertas 

Ekspertas 

Ekspertas 

Ekspertas 

Ekspertas 
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mažesnis už 0,05. Buvo nustatyti Spearman koreliacijos koeficientai tarp klausimyną sudarančių 

klausimų. 

Tyrimo imtis 

Iš viso tyrime dalyvavo 222 respondentai. Paminėtina, kad I-jo etapo tyrimo metu 

nesigilinta į respondentų demografines charakteristikas. Tokią nuostatą į tyrimo projektavimą 

sąlygojo tyrimo tikslas – atskleisti bendrąsias tendencijas „pradedančiųjų“ „EPALE“ platformos 

vartotojų poreikių, lūkesčių, nuomonių aspektu bei pateikti rekomendacijas platformos viešinimo 

veikloms. Todėl manoma, kad demografiniai požymiai nėra reikšmingi šiame tyrimo etape. 

 

1.3. „Pažengusiųjų“ „EPALE“ platformos vartotojų  pasitenkinimo platformos galimybėmis 

bei platformos poveikio tikslinei grupei tyrimo organizavimas 

 

Tyrimo tikslas - „pažengusiųjų“ „EPALE“  vartotojų pasitenkinimo „EPALE“  platformos 

veiklos aspektais atskleidimas,  poveikio tikslinei grupei nustatymas, bei tobulinimo galimybių 

išskyrimas. 

Respondentų atranka 

Tyrimo imtis sudaryta remiantis geografiniu principu, aprašytu 1.2 skyrelyje. Tyrime 

dalyvavo „EPALE“ platformos vartotojų tikslinės grupės atstovai, kuriems buvo pristatyta 

„EPALE“ platforma informacinių renginių metu ir kurie, tikėtina, kad įgijo platformos vartojimo 

kompetencijų iki II-jo etapo tyrimo atlikimo.  

Tyrimo instrumentas 

Tyrimo tikslui ir uždaviniams pasiekti, sukurtas klausimynas, kurį sudaro skirtingi blokai: 

- klausimai skirti „EPALE“   vartotojų tikslinei grupei aprašyti (pvz. „Kokioje 

suaugusiųjų švietimo veiklos srityje dirbate?“); 

- klausimai skirti „EPALE“   platformos poveikiui tikslinei grupei atskleisti (pvz. „Kuo 

Jums asmeniškai naudinga „EPALE“ platforma?“); 

- klausimai skirti „EPALE“   platformos turinio, struktūros, dizaino aspektams 

apibūdinti (pvz. „Man aišku, kaip prisijungti prie „EPALE“ platformos“); 

- atvirieji klausimai, skirti platformos tobulinimo galimybėms išryškinti (pvz. „Kaip 

siūlytumėte tobulinti „EPALE“ platformos turinį, kad ji būtų Jums naudingesnė?“); 

- demografiniai klausimai. 

Klausimyno patikimumo analizė. Klausimyno patikimumas buvo vertinamas matuojant 

skalę sudarančių kintamųjų vidinį suderinamumą. Nustatytas Cronbach alpha=0.864. Tai leidžia 

manyti, kad visa skalė yra homogeniška ir patikima matavimo priemonė. Patikrinus, ar padidėtų 
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Cronbach alpha pašalinus bet kurį iš kintamųjų, nustatyta, jog tokių kintamųjų nėra (kintamųjų 

skiriamoji geba r/itt yra didesnė už 0,2). 

Chi-kvadrato testas. Klausimyno Chi kvadrato testas taikomas palyginti procentinių 

vertinimų skirtumams. Jis parodo, ar yra reikšmingų kelių grupių vertinimo skirtumų. Sakoma, kad 

reikšmingų skirtumų yra, jei Chi kvadrato reikšmę atitinkanti p reikšmė yra mažesnė už 0,05. 

Ieškota reikšmingų statistinių sąryšių tarp anketos demografinių klausimų ir klausimų, atspindinčių 

įvairius „EPALE“   platformos aspektus. 

Analizuojant kiekybinius apklausos duomenis, taikyti statistinės analizės metodai: 

aprašomoji statistika (skaičiuoti vidurkiai, standartiniai nuokrypiai, procentinė išraiška; atliktas chi 

kvadrato testas), koreliacinė analizė. Kokybinių duomenų analizei taikyta kokybinė turinio (content) 

analizė. Reikia pabrėžti, jog tyrimas pagal savo pobūdį žvalgomasis – siekta pateikti bendras 

dominuojančias tendencijas, tačiau tai galėtų nušviesti tolimesnių tyrimų lauką.  

Tyrimo imtis. 

„Pažengusiųjų“ „EPALE“ platformos vartotojų  pasitenkinimo platformos galimybėmis bei 

platformos poveikio tikslinei grupei apklausoje  dalyvavo 145 tikslinės grupės atstovai.  

Respondentų pasiskirstymas pagal lyties požymį pateiktas 1-oje lentelėje.  

 

1 Lentelė 

Respondentų pasiskirstymas pagal  lytį 

Lytis  Respondentų skaičius  Procentai 

Moteris  96 66,2% 

Vyras  49 33,8% 

 

Į anketos klausimus atsakė 96 moterys ir 49 vyrai, t. y.,  atitinkamai 66,2 proc. moterų  ir 

33,8 procentai vyrų. Toks respondentų pasiskirstymas pagal lyties požymį nors ir akivaizdžiai 

asimetriškas, vis dėlto yra realus. Kaip žinoma, švietėjų (t. y. – “moteriškos” profesijos) 

bendruomenėje vyrų nuošimtis yra mažesnis. Šio tyrimo imtyje vyrų nuošimtis sąlyginai didelis, 

atitinkamas santykis apytiksliai yra 1:2. 

Taip pat  anketoje  respondentų  buvo prašoma  nurodyti savo amžių (žr. 2 lentelę.). 

2 Lentelė 

Respondentų pasiskirstymas pagal amžių 

20-30 m. 31-40 m. 41-50 m. per 50 m. 

18,6% 37,9% 24,8% 18,6% 

 

2-oje lentelėje pateikti duomenys rodo, kad vyraujantis respondentų amžius yra 31 – 40 

metų. Vienodai  respondentų apklausoje dalyvavo iš 20-30 m. ir  per 50 m. amžiaus grupių. 

Formuojant imtį, svarbūs respondentų demografiniai požymiai. Grindžiant imties realumą, svarbu 

parodyti, kad populiacijoje nėra ryškių ir realybėje mažai tikėtinų asimetrijų pagal vieną ar kitą 
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demografinį požymį. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių atspindi realybės tendencijas. Kaip 

matyti, imtyje atstovaujama ir jaunų, ir pagyvenusių švietėjų įvairovė. 

Taip pat svarbu buvo sužinoti, kokioje srityje dirba respondentai, teiginyje ,,Jūs dirbate?“  

apklausos dalyviai galėjo pasirinkti kelis variantus (žr. 3 lentelę.) 

3 Lentelė 

 

Respondentų pasiskirstymas pagal darbo sritį 

 Darbo sritis   Procentas 

Su suaugusiais jaunais žmonėmis  55,9% 

Trečiojo Amžiaus Universiteto veikloje 40,0% 

Esate laisvai samdomas lektorius 37,2% 

Su kvalifikaciją keliančiais žmonėmis   34,1% 

Su socialinę atskirtį  patiriančiais asmenimis 17,9% 

Su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis 14,5% 

Rengiate/perkvalifikuojate įmonių ir darbo biržos rekomenduotus  asmenis 13,1% 

  

Kaip rodo 3-oje lentelėje pateikti  duomenys, daugiau kaip pusė respondentų (55,9 proc.)  

dirba  su  jaunais suaugusiais,  40 proc.  dalyvauja Trečiojo Amžiaus Universiteto  veikloje. Beveik 

vienodos respondentų dalys užimtos kvalifikacijos kėlimo institucijose arba dirba kaip laisvieji 

lektoriai (34,1 proc. ir 37,2 proc. atitinkamai). Taip pat imtyje yra respondentų, atstovaujančių 

organizacijas, teikiančias paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, specialiųjų poreikių 

turintiems žmonėms, darbo biržą.   

Klausimyne  buvo siekiama išsiaiškinti, ir kokiose vietovėse dirba respondentai (žr. 4-tą 

lentelę). 

 

4 Lentelė  

Respondentų pasiskirstymas pagal  vietovę, kurioje dirba 

Vietovė Respondentų skaičius  Procentai 

Miestas 110 75,9% 

Miestelis 27 18,6% 

Kaimas 8 5,5% 

  

 Iš pateiktų 4-oje lentelėje duomenų  matosi, kad daugiausia  buvo  dirbančių mieste (110), 

o  mažiausiai  kaimo vietovėje dirbančių  respondentų  (8), tad galima daryti prielaidą, kad 

aktyviausi ,,EPALE“ platformos vartotojai yra  dirbantys mieste (75,9 proc.). 

Daugiausia tyrime dalyvavo moterys, kurių amžius 41-50 metų (23,4 proc.), ir vyrai, 

kurių amžius 31-40 m. (17,9 proc.). Didžioji dalis tiek moterų (77,1 proc.),   tiek vyrų (73,5 proc.) 

dirba mieste. Tyrimo duomenys rodo, kad   vyraujantis respondentų amžius mieste  yra 31 - 40 metų  

(43,6 proc.) , miestelyje – 20 - 30 metų (44,4 proc.), kaime didžioji respondentų dalis yra per 50 

metų (37,5 proc.) amžiaus.  

Apibendrinus demografinius respondentų duomenis  galima teigti, kad vartotojų apklausoje 

apie ,,EPALE“ platformos turinio ir dizaino kokybės tobulinimą, kurioje buvo siekiama įžvelgti 
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teigiamus  ir silpnuosius šio platformos ypatumus,   aktyviausiai dalyvavo moterys, respondentų 

vyraujantis amžius 31 – 40 metų, daugiausiai respondentų  dirba  su  jaunais suaugusiais arba 

dalyvauja Trečiojo Amžiaus Universiteto  veikloje, o didžiausia respondentų dalis  dirba mieste.  
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2. EMPIRINIO TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA 

 

2.1. Pradedančiųjų „EPALE“ platformos vartotojų, informacinių renginių dalyvių, 

nuomonių, poreikių bei lūkesčių tyrimo rezultatai 

 

2.1.1. „EPALE“  informacinių renginių efektyvumas ir platformos viešinimo 

galimybės 

 

 Respondentų teirautasi, ar, jų nuomone, aktualus buvo „EPALE“ platformos renginys, 

ar informacija apie platformą buvo naudinga ir pan. Tikimasi, kad tyrimo dalyvių atsakymai padės 

tobulinti „EPALE“ informacinių renginių kokybę ateityje.  

Pirmasis klausimas buvo susijęs su respondentų požiūriu į renginio  aktualumą (žr. 3 

pav.).  

 

3 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar renginio tema Jums 

buvo aktuali?“  

 

 Apibendrinus 1 klausimo rezultatus, galima teigti, kad 95,5 proc. apklaustųjų renginio 

tema buvo aktuali: su šiuo teiginiu visiškai sutinka 58,6 proc. ir sutinka 36,9 proc. Tik 4,1 proc. 

respondentų sunku pasakyti, ar ši tema jiems aktuali. Ir tik 0,5 proc. respondentų nemano, kad 

renginio tema jiems  aktuali. Tai rodo, jog naujovės suaugusiųjų švietimo srityje yra aktualios 

tikslinėje grupėje – suaugusiųjų švietėjai reaguoja į jas teigiamai ir nori naujų aktualių žinių. 
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Klausimui „Ar supažindinimas su „EPALE“ platforma Jums buvo naudingas“ buvo 

pateiktos trys atsakymų alternatyvos – „sunku pasakyti“, „sutinku“ ir „visiškai sutinku“ (žr. 4 pav.).

 

3 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar supažindinimas su 

„EPALE“ platforma Jums buvo naudingas?“  

 

Supažindinimas su „EPALE“ buvo naudingas daugumai apklaustųjų: visiškai sutinka 63,1 

proc. respondentų, 32,4 proc. sutinka ir tik 4,5 proc. sunku pasakyti. Respondentų atsakymai rodo, 

kad supažindinimas su „EPALE“ platforma buvo naudingas, nes bendras  teigiamas rezultatas yra 

95,5 proc. Atsakymų tendencijos rodo, kad „EPALE“ platformos pristatymas sudomino tikslinės 

grupės atstovus, žmonės gavo jiems aktualios ir naudingos informacijos. 

Labai svarbu išsiaiškinti, ką respondentai mano apie informacijos apie „EPALE“ 

platformą pristatymą, informacijos pateikimo aiškumą ir suprantamumą. Respondentų atsakymai 

pateikiami 5 pav. 

 

5 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar informacija apie „EPALE“ 

platformą buvo pristatyta aiškiai ir suprantamai?“  
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 Daugiausia, 74,3 proc., respondentų visiškai pritaria, kad informacija buvo pateikta 

aiškiai ir suprantamai, 23,9 proc. sutinka su teiginiu ir 1,8 proc. respondentų teigia, kad sunku 

pasakyti apie informacijos pateikimo aiškumą ir suprantamumą. Apžvelgus atsakymus į klausimą 

rezultatus, galima teigti, jog renginių metu pateikta informacija apie „EPALE“, buvo pristatyta 

aiškiai ir suprantamai, taip mano 98,2 proc. respondentų. Tai reiškia, kad tikslinė grupė buvo 

kokybiškai informuota apie „EPALE“ platformą ir jos galimybes. Tikėtina, kad kokybiškas 

informavimas skatins vartotojų norą išbandyti platformos privalumus. 

Minėtą tendenciją liudija ir atsakymai į kitą klausimą. (žr. 6 pav.). 

 

6 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą ,,Ar pasinaudosite 

,,EPALE“ platformos galimybėmis po šio renginio?“ 

 

Didžioji dalis respondentų (89,2 proc., t.y. 50,9 proc. visiškai sutinka ir 38,3 proc. 

sutinka) sutinka kad po renginio  pasinaudos ,,EPALE“ platformos teikiamomis galimybėmis, ir 

tik nedidelė dalis (1,8 proc.)  respondentų mano, kad nepasinaudos šiomis galimybėmis. 9 proc. 

nežino, ar pasinaudos platformos teikiamomis galimybėmis 

Susidomėjimą „EPALE“ galimybėmis liudija ir respondentų noras daugiau susipažinti 

su šia suaugusiųjų švietėjams skirta platforma (žr. 7 pav.). 
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7 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą ,,Ar norėtumėte sužinoti 

daugiau apie ,,EPALE“ platformą?“ 

 

Kaip matyti  iš 7 paveiksle  pateiktų atsakymų, 90,5 proc. (50 proc. visiškai sutinka ir 40,5 

proc. sutinka) respondentų norėtų gauti daugiau informacijos apie „EPALE“. Tik 1,8 proc. 

atsakiusių į klausimą nurodė, kad „EPALE“ jų nesudomino, o 0,5 proc. kategoriškai pareiškė, kad 

ateityje nesidomės šia platforma.  7,2 proc. neturėjo aiškios nuomonės šiuo klausimu. 

 

Apibendrinant galima teigti, kas „EPALE“ informaciniai renginiai buvo organizuoti 

kokybiškai, informacija apie platformą pateikta aiškiai, platformos veikla ir galimybės sudomino 

tikslinės grupės vartotojus. Dauguma tyrimo dalyvių išsakė intenciją išbandyti „EPALE“ platformą 

jų profesinėje veikloje. 

 

2.1.2. Respondentų siūlymai dėl „EPALE“ informacinių renginių organizavimo 

 

Statistinę informaciją papildo atsakymų į atvirą klausimą analizė. Apklaustieji buvo 

paprašyti pateikti siūlymus dėl „EPALE“ informacinių renginių organizavimo. Analizuojant 

atsakymus į klausimą „Jūsų pasiūlymai renginių organizatoriams plėtojant „EPALE“ platformos 

veiklą Lietuvoje“ ekstrahuotos 8 raktinės kategorijos. Apibendrinta atsakymų analizė pateikta  5-oje 

lentelėje. 

5 Lentelė 

Respondentų atsakymai į klausimą ,,Jūsų  pasiūlymai renginių organizatoriams plėtojant „EPALE“ 

platformos veiklą Lietuvoje“ 

Kategorija   % Autentiškų teiginių pavyzdžiai  

Organizuoti praktinius užsiėmimus 

dalyviams tiesiogiai prisijungus prie 

platformos   

98% „...būtų naudingas praktinis užsiėmimas prie kompiuterių“. 

„Pristatymo metu labiau įtraukti dalyvius į praktinę veiklą, 

paaiškinti ir parodyti platformos galimybes tiesiogiai 

prisijungus...“. 

„Seminaras turėtų vykti kompiuterizuotose patalpose“.  

„... veikti kartu elektroninėje erdvėje“.  

Labiau viešinti „EPALE“ platformos 

galimybes  

96% „Organizuoti daugiau renginių...“. 

„Kuo daugiau reklamuoti šią svetainę...“ 

„Populiarinti „EPALE“ platformą...“. 

„Skleisti informaciją apie „EPALE“...“. 

„Viešinti visomis įmanomomis priemonėmis...“. 

„Supažindinti su naujovėmis „EPALE“ platformoje...“. 

„Įtraukti daugiau savanorių į „EPALE“ viešinimo veiklas...“. 

Kviesti patyrusius lektorius 78% „Organizuoti mokymus su kviestiniais lektoriais, kurie 

pasidalintų savo patirtimi apie mokymosi metodus...“. 

„...organizuoti tęstinius seminarus, kurių metu būtų analizuojami 

sėkmės atvejai...“. 

„Organizuoti seminarus lektoriams“. 

Organizuoti seminarus įvairioms 

suinteresuotoms grupėms  

62% „...organizuoti renginius atskiroms grupėms pagal institucijas ir 

jų poreikius“. 

„Pristatyti platformą įvairių organizacijų bendruomenėms...“. 
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„Išskirti dalyvių grupes pagal švietimo sritį...“. 

Pateikti daugiau praktinių pavyzdžių 60% „Keistis patirtimi apie „EPALE“: naudojimo galimybes...“. 

„...daugiau diskusijų apie praktines galimybes...“. 

Tobulinti informacijos pateikimo į 

„EPALE“ platformą būdus 

48% „Formos galėtų būti pateiktos platformoje...“. 

„Formos galėtų būtų prieinamos platformoje ir supaprastintos...“. 

Įtraukti besimokančiuosius 

suaugusius 

42% „Įtraukti ir pačius besimokančiuosius suaugusius...“ 

„Įtraukti suaugusius į edukacines veiklas“. 

Palaikyti tęstinį ryšį su suaugusiųjų 

švietėjais 

38% „Toliau palaikyti ryšį su tikslinėmis grupėmis...“. 

„Informuoti apie naujoves „EPALE“ platformoje...“. 

 

Dauguma informantų (98 proc.) atkreipė dėmesį, kad seminarus efektyviausia organizuoti 

kompiuterizuotose patalpose siekiant praktiškai išbandyti platformos galimybes ir atlikti praktines 

užduotis. Net 96 proc. apklaustųjų pabrėžė, kad būtina labiau viešinti „EPALE“ platformą ir jos 

veiklą, tai įrodo šios platformos poreikį ir naudą Lietuvos suaugusiųjų švietimo sektoriuje. Trys 

ketvirtadaliai (78 proc.) respondentų minėjo, kad seminarams organizuoti reikėtų patyrusių lektorių, 

gebančių ne tik pristatyti platformą, bet ir pasidalinti savo patirtimi. Tai svarbu, norint geriau 

suprasti platformos teikiamas galimybes. Du trečdaliai apklaustųjų (62 proc.) pasisakė už seminarų 

diferencijavimą pagal suinteresuotas grupes. Respondentai teigė, jog suaugusiųjų švietimo 

sektoriuje yra daug skirtingų poreikių turinčių suinteresuotų grupė, todėl tikslinga seminarus 

pritaikyti konkrečiai jų specifikai. Be to, respondentai pageidavo daugiau praktinių pavyzdžių apie 

„EPALE“ naudojimo galimybes suaugusiųjų švietimo sistemoje (60 proc.). Beveik pusė tyrimo 

dalyvių (48 proc.) atkreipė dėmesį, kad galėtų būti patobulinti informacijos pateikimo į platformą 

būdai. 42 proc. dalyvių išreiškė nuomonę, kad seminaruose galėtų dalyvauti ir besimokantieji 

suaugę žmonės. Jiems tai būtų naudinga mokymosi patirtis. Taip pat suaugusiųjų švietėjai galėtų 

būti apmokyti kaip mokyti besimokančiuosius „EPALE“ platformos pagalba. Respondentai teigė, 

kad mokymo(si) metodai „EPALE“ pagalba jiems būtų labai naudingi. 38 proc. respondentų 

išreiškė poreikį tęstinio ryšio su renginių organizatoriais, jų nuomone, tai užtikrintų darbo su 

„EPALE“ efektyvumą bei leistų laiku sužinoti naujoves platformoje.  Reikia paminėti, kad visi 

apklaustieji dėkojo renginių vedėjams už puikų seminarų organizavimą.  

 

Apibendrinant galima teigti, kad „EPALE“ platformos tikslinės grupės atstovai siūlė 

tokias platformos viešinimo galimybės ateityje: organizuoti daugiau praktinių mokymų, kviesti 

patyrusius lektorius, organizuoti seminarus įvairiomis temomis, susijusiomis su platformos veikla ir 

pan. Dar viena svarbi tendencija – suaugusiųjų švietėjai norėtų naudoti „EPALE“ platformą 

ugdymo procese, bet tam jiems reikia metodų. 
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2.1.3. „Pradedančiųjų“ „EPALE“  vartotojų nuomonės, poreikiai, lūkesčiai „EPALE“ 

platformai 

 

Tyrimo dalyvių atsakymų į klausimą „Ar Jus sudomino „EPALE“ platformos veikla / 

galimybės?“ rezultatai pateikiami 8 pav. 

 

8 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar Jus sudomino „EPALE“ 

platformos veikla / galimybės?“  

53,6 proc. respondentų patvirtina, kad juos sudomino „EPALE“ platformos veikla ir 

galimybės. 39,2 proc. sutinka su teiginiu ir 7,2 proc. pasirinko atsakymą – sunku pasakyti. Kadangi 

respondentams informacija apie „EPALE“ platformą buvo pristatyta aiškiai ir suprantamai, todėl 

galima daryti prielaidą, kad 92,79 proc. respondentų susidomėjo „EPALE“ platformos veikla ir 

galimybėmis. 

Respondentų taip pat buvo klausiama, ar jiems aiški „EPALE“ platformos struktūra, 

dizainas, registracijos principai (žr. 9 pav.). 
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9 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar Jums aiški „EPALE“ platformos 

struktūra, dizainas, registracijos principai? “ 

 

        „EPALE“ platformos struktūra ir dizainas, registracijos principai visiškai aiškūs 52,3 

proc. respondentų. 39,6 proc. – teigia, kad sutinka su klausime pateiktais teiginiais, o 8,1 proc. dar 

neapsisprendę, jiems sunku pasakyti. Taigi, bendras rezultatas – 91,89 proc. apklaustųjų teigia, kad 

„EPALE“  platformos struktūra, dizainas, registracijos principai yra aiškūs. 

Didžioji dalis respondentų palankiai vertina „EPALE“ turinį ir temas. (žr. 10 pav.).  

 

10 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą ,,Ar jus sudomino 

,,EPALE“ turinys, temos?“  

 

Didžioji   respondentų dalis  (48,2 proc.) teigia, kad juos labai sudomino ,,EPALE“  turinys 

ir temos. Panaši  respondentų dalis  (44,6 proc.) mano, kad „EPALE“ turinys ir temos jiems yra 

įdomios. Kita vertus, 7,2 proc.  respondentų neturėjo aiškios pozicijos šiuo klausimu. Darytina 

išvada, kad „EPALE“ platformos turinys ir temos yra įdomios ir aktualios tikslinei grupei. 

Respondentų nuomonė apie ,,EPALE“  platformos išteklių naudingumą praktinei veiklai 

yra pateikiamas 11 paveiksle.   
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11 pav.  Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą ,,Ar  ,,EPALE“ 

platformos ištekliai galėtų būti naudingi Jūsų praktinei veiklai?“ 

Matyti, kad didžioji   respondentų dalis  (48,2 proc.)  visiškai pritaria idėjai, kad  ,,EPALE“   

platformos  ištekliai galėtų būti naudingi  jų praktinei veiklai. 38,7 proc. platformos naudingumą 

vertina teigiamai, bet kiek saikingiau nei pirmieji. Ir tik 0,9 proc. respondentų mano, kad  „EPALE“ 

platformos ištekliai jų praktinei veiklai neduotų naudos. Taigi tendencija yra akivaizdi, liudijanti 

„EPALE“ platformos poreikį suaugusiųjų švietėjų profesinėje veikloje, tačiau skeptiškai vertinusieji 

ir kol kas negalintys įvardinti savo nuomonės (12,2 proc.), skatina tobulinti „EPALE“ turinį ir jo 

pateikimo formas.     

Respondentų nuomonė apie galimybę jiems patiems aktyviai dalyvauti plėtojant „EPALE“ 

turinį pateikiama 12 paveiksle.  

 

12 pav.  Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą  ,,Ar  norėtumėte 

prisidėti prie ,,EPALE“ platformos turinio plėtojimo (talpindami savo straipsnius, naujienas, inicijuodami 

diskusijas ir pan.)?“ 
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Trečdalis respondentų (38,3 proc.) pritaria idėjai prisidėti prie ,,EPALE“  platformos 

turinio plėtojimo (talpindami savo straipsnius, naujienas, inicijuodami diskusijas ir pan.). Dar 

trečdalis respondentų (35,1 proc.) savo galimybes dalyvauti plėtojant „EPALE“ turinį vertina 

santūriai, bet vis tiek žiūri į tai pozityviai  ir išreiškia iniciatyvą prisidėti prie „EPALE“  platformos 

turinio plėtojimo. Kita vertus, tai, kad ketvirtadalis respondentų (24,8 proc.) kol kas neparodė 

entuziazmo įdėti savo indėlį į turinio plėtojimą skatina ieškoti jų aktyvinimo galimybių.  Šis faktas 

galėtų būti paaiškintas tuo, jog žmonės galbūt neturi motyvacijos viešinti savo veiklos rezultatus, 

arba jiems trukdo tradiciniai profesiniai vaidmenys.  

 

Kita vertus, respondentai yra nusiteikę į „EPALE“ veiklas paraginti įsitraukti ir savo 

kolegas. (13 pav.) 

 

 

13 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą  ,,Ar  paraginsite savo 

kolegas naudotis ,,EPALE“ platformos galimybėmis?“ 

 

Daugiau kaip puse respondentų (55,9 proc.) visiškai sutinka pasidalinti informacija apie 

„EPALE“ su kolegomis bei paraginti juos naudotis platformos galimybėmis. 37,8 proc. taip pat 

sutinka paraginti savo kolegas. Neigiamai atsakiusių į  klausimą ,,Ar paraginsite savo kolegas 

naudotis ,,EPALE“ platformos galimybėmis?“ nebuvo.  

 

Apibendrintai galima teigti, kad  ,,EPALE“ ekspertų apskrityse organizuotų informacinių 

renginių  dalyvius  sudomino  pristatytos ,,EPALE“ platformos  turinys ir  temos. Jie sutinka, kad 

,,EPALE“  platformos ištekliai naudingi  jų praktinei  veiklai  ir  po renginio  pasinaudos 

,,EPALE“ platformos teikiamomis galimybėmis Beveik visi dalyviai, „pradedantieji“ „EPALE“ 
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vartotojai norėtų gauti daugiau informacijos apie platformą. Apklaustieji  linkę pasidalinti 

informacija  apie  platformą  su kolegomis bei paraginti juos naudotis teikiamomis galimybėmis. 

Tai atskleidžia, kad informacinių ,,EPALE“ platformos  renginių  apskrityse  dalyviai atkreipė 

dėmesį į „EPALE“ platformą kaip įrankį prisidedantį prie suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimo.  

 

Anketinės apklausos  metu, respondentų buvo  prašoma pateikti savo nuomonę, kaip  

,,EPALE“ platforma galėtų padėti dirbant  suaugusiųjų švietimo srityje.  Apibendrinus respondentų 

atsakymus išryškėjo septynios kategorijos, atspindinčios tikslinės vartotojų grupės lūkesčius 

platformai. Kategorijos pateiktos 6-oje lentelėje.  

6 Lentelė 

Respondentų atsakymai į klausimą ,,Kaip ,,EPALE“ platforma galėtų padėti Jūsų darbe?“ 

Kategorija   Procentai Autentiškų teiginių pavyzdžiai  

Teikti naudingą informaciją  97% ,,...informacinių šaltinių paieška.“ 

,,...informuotumo gerinimas, informaciniai ištekliai.“ 

,,Sužinoti naujienas, renginius.“ 

,,Informacijos paieška konsultuojant studentus.                                                                  

,,Sužinoti kas vyksta kitose šalyse.“                                                                    

,,Rasti naudingos informacijos.“                                                                                                                  

,,Sukoncentruota informacija.“ 

,,Naujų  idėjų“ 

  Skleisti  informaciją 85% „...informacijos sklaida.“ 

,,...renginių viešinimas.“ 

,,Informacija apie mūsų įstaigą.“ 

,,...reklama.“ 

,,Skleisti informaciją apie vykdomą veiklą.“ 

,,Skelbti projektų rezultatus, medžiagą.“ 

 Susirasti  projekto  partnerius  79% ,,Partnerių paiešką projektams.“ 

,,...susirasti naujų partnerių..“ 

,,Ieškoti partnerių tarptautiniams projektams.“ 

,,...plėsti partnerystės tinklus.“ 

Pateikti metodinės  medžiagos  69% ,,...metodinės priemonės, metodinė medžiaga..“ 

,,...metodinė pagalba“ 

,,Mokytojai galėtų ieškoti naujų metodų.“ 

,,...rasti medžiagos darbui.“ 
Dalintis gerąja patirtimi 66% ,,....keistis gerąja patirtimi.“ 

,,Dalintis gerąja patirtimi.“ 

,,...pasinaudoti gerąja patirtimi ir ją skleisti...“ 

Tobulinti kompetencijas 57% ,,Kvalifikacijos kėlimas.“ 

,,Savišvieta.“ 

,,...padės tobulėti kaip andragogui...“ 

,,Galimybė tobulinti asmenines kompetencijas, jas pritaikyti darbe.“ 

,,...kompetencijų tobulinimas...“ 

,,...mokytis mokyti...“                                                              
Vystyti bendradarbiavimą 53% ,,Vystyti tarptautinį bendradarbiavimą.“ 

,,...užmegzti kontaktus...“ 

 

 Iš  lentelėje pateikiamų  rezultatų matyti, kad didžioji respondentų dalis (97 proc.) mano, 

kad savo darbinėje veikloje jiems gali padėti ,,EPALE“  platformoje teikiama informacija apie 

aktualias problemas, būsimus renginius, išteklius, taip pat tikisi rasti idėjų, kurias pritaikytų 
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praktiškai. Panaši  apklaustųjų dalis  (85 proc.) ,,EPALE“ platformą mato, kaip  sklaidos/ 

viešinimo/ reklamos  priemonę apie  jų vykdomos veiklos rezultatus. 79  proc. tyrimo dalyvių  

teigia, kad ,,EPALE“  gali jiems padėti susirasti tarptautiniams projektams partnerius  bei plėsti 

partnerystės tinklus. 69 proc. apklaustųjų tikisi rasti  ne tik informacijos, bet ir metodinės 

medžiagos, kurią pritaikytų savo darbe.  66 proc. respondentų atkreipė dėmesį, kad ,,EPALE“ 

platforma yra puiki galimybė tobulinant profesines ir bendrąsias kompetencijas.  Pakankamai didelė 

respondentų dalis (57 proc.) norėtų ,,EPALE” platformoje dalintis  gerąja patirtimi. Nemaža  

apklaustųjų dalis (53 proc.) išreiškė poreikį vystyti bendradarbiavimą, užmegzti kontaktus  tarp 

Europos suaugusiųjų švietėjų. 

 

Apibendrintai galima teigti, kad   didžioji „pradedančiųjų“ vartotojų dalis  iš ,,EPALE“ 

platformos  tikisi  gauti  darbinei veiklai naudingos informacijos. Tikslinės grupės atstovai  

,,EPALE“  platformą mato kaip  informacijos apie jų  vykdomas veiklas sklaidos įrankį, bei  

pagalbą susirandant projekto partnerius.  Taip pat „pradedantieji“ vartotojai akcentavo mintį, kad 

,,EPALE“ tai atviros narystės platformą, teikianti  galimybę susisiekti su kitais suaugusiųjų 

švietimo ir mokymosi srities specialistais, praktikais ir savanoriais iš visos Europos, poreikį 

užmegzti kontaktus ir vystyti tarptautinį bendradarbiavimą. 

 

2.1.4. Vartotojų poreikių ir pasitenkinimo „EPALE“ galimybėmis tyrimo rezultatų 

koreliacinė analizė  

 

Atliekant vartotojų poreikių, pasitenkinimo „EPALE“ galimybėmis ir poveikio tyrimą, 

buvo atlikta I etapo klausimyną sudarančių raktinių klausimų koreliacinė analizė. 

 

2.1.4.1. Koreliacijos esmė ir naudingumas tyrimui 

 

Koreliacijos sudaro galimybes pamatyti tam tikrų reiškinių, veiksnių ir pan. tarpusavio 

sąsajas, t.y. jų pagrindu galima teigti, kad lyginami veiksniai yra susiję, Tačiau koreliacinė analizė 

nesudaro pagrindo įvardinti šių veiksnių tarpusavio priklausomybę priežasties – pasekmės ryšio 

aspektu. Tai reiškia, kad negalime pasakyti, kuris iš tarpusavyje susijusių veiksnių yra kito veiksnio 

priežastimi ar pasekme. Tiek priežastimi, tiek pasekme gali būti ir vienas, ir kitas veiksnys. O 

kartais jie abu gali būti veikiami dar kito veiksnio. Tačiau koreliacijos puikiai parodo lyginamų 

veiksnių tarpusavio sąsajas. Koreliacijos stiprumas išreiškiamas koreliacijos koeficientu, kurio 

skaitinė vertė gali būti nuo -1 iki +1. Nepriklausomai nuo ženklo koreliacijos koeficientas nuo 0 iki 
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0,3 rodo nulinę koreliaciją. Tai reiškia, kad tarp lyginamų veiksnių nėra koreliacinių ryšių. 

Vidutinio stiprumo koreliaciją rodo koeficientas nuo 0,3 iki 0,6. Koeficiento reikšmė nuo 0,6 iki 0,8 

žymi stiprią koreliaciją, o nuo 0,8 iki 0,9 – labai stiprią (1 – absoliučią).  

Ženklas prie skaičiaus nurodo kryptį, t.y. „-„ žymi vieno veiksnio mažėjimą  didėjant 

kitam, o „+“ rodo abiejų veiksnių didėjimo tendenciją.  

Siekiant pamatyti tam tikrų veiksnių sąsajas ir šiame tyrime, buvo atlikta gautų duomenų 

koreliacinė analizė. Tikėtina, kad dėl sąlyginai nedidelės atlikto tyrimo imties, stiprių (nuo 0,6 iki 

0,8) ir labai stiprių (daugiau nei 0,9) koreliacijų nerasta. Taip pat nenustatytas ir atvirkštinės 

priklausomybės ryšys, t.y. kai vienam veiksniui didėjant, kitas veiksnys mažėja. Nulinės 

koreliacijos atvejų (kai koreliacijos koeficientas yra nuo 0 iki 0,3) taip pat nėra labai daug.  

Daugiausiai būdingos yra vidutinio stiprumo koreliacijos (nuo 0,3 iki 0,6), kurias detaliau 

ir paanalizuosime. Analizuojami bus tik minėtais vidutinio stiprumo koreliaciniais ryšiais susiję 

veiksniai dar ir todėl, kad tarp kitų veiksnių esantys skirtumai dažniausiai yra statistikai 

nereikšmingi. Be to, vidutinio stiprumo koreliacijų analizės visiškai pakanka nustatyti pagrindinėms 

tendencijoms ir atsakyti į esminius tyrimo klausimus.   

Kartu reikia konstatuoti, kad ir vidutinio stiprumo koreliacijų (t.y. nuo 0,3 iki 0,6) raiškos 

dažnis yra nevienodas. Siekiant tikslesnės gautų duomenų analizės (tuo labiau, kad tyrimo imtis, 

kaip jau minėjome, buvo sąlyginai nedidelė), vidutinio stiprumo koreliacijas nagrinėsime ne 

bendrai, o suskaidydami jas 0,05 žingsnio intervalais. Tai sudarys galimybę detaliau paanalizuoti 

atskirų veiksnių koreliacinius ryšius.   

 

2.1.4.2. Stipriausių koreliacinių ryšių tarp potencialių platformos vartotojų poreikių 

ir pirminio  jų pasitenkinimo „EPALE“ teikiamomis galimybėmis analizė 

 

Stipriausios tarp jau minėtų vidutinio stiprumo koreliacijų yra koreliacijos, kurių skaitinė 

išraiška yra nuo 0,5 iki 0,54. Šios koreliacijos nustatytos tarp kai kurių respondentų atsakymų į 

klausimus, susijusius su pačios „EPALE“ platformos vertinimu. Tie dalyviai, kurie mano, kad 

“EPALE” platformos ištekliai galėtų būti naudingi jų praktinei veiklai, taip pat mano, kad 

pasinaudos “EPALE” platformos galimybėmis po informacinių šios platformos pristatymo renginių. 

Taip pat jie mano, kad ir patys galėtų bei norėtų prisidėti prie “EPALE” platformos turinio 

plėtojimo (talpindami savo straipsnius, naujienas, inicijuodami diskusijas ir pan.). Akivaizdu, kad, 

norint talpinti savo informaciją „EPALE“ platformoje, yra reikalingos ir konkretesnės, išsamesnės 

žinios bei kai kurie specifiniai įgūdžiai, kaip tai būtų galima padaryti praktiškai. Todėl natūralu, kad 

ketinantys naudotis „EPALE“ platformos teikiamomis galimybėmis ir planuojantys savo 
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informacija ir naujienomis dalintis ir aktyviai dalyvauti plėtojant „EPALE“ platformos turinį 

norėtų ir daugiau sužinoti apie pačią EPALE platformą, jos specifiką ir pan. (žr. 14 pav.) O gal 

net įgyti ir praktinių gebėjimų bei įgūdžių šioje srityje. 

 

 

 

14 pav.  Stipriausių koreliacinių ryšių tarp potencialių platformos vartotojų poreikių ir pirminio  

pasitenkinimo schema 

 

Kiek mažesnės, bet pakankamai stiprios yra koreliacijos (0,45 iki 0,5), rastos tarp 

respondentų nuomonės apie informacinio renginio temos aktualumą ir jų noro daugiau sužinoti apie 

„EPALE“ platformą. Matyt, logiška, kad tiems, kuriuos sudomino „EPALE“ platformos veikla ir 

galimybės, taip pat atrodo, kad “EPALE” platformos ištekliai galėtų būti naudingi jų praktinei 

veiklai. Jie ne tik mano pasinaudosią “EPALE” platformos galimybėmis po informacinių renginių, 

bet teigia norintys ir patys prisidėti prie “EPALE” platformos turinio plėtojimo. Kita vertus, jie taip 

pat nori ir daugiau sužinoti apie “EPALE” platformą. (žr. 15 pav.) 

 

 

Platformos ištekliai galėtų būti naudingi mano 

praktinei veiklai 

Pasinaudosiu “EPALE” platformos galimybėmis 

po informacinio renginio 

Norėčiau prisidėti prie “EPALE” platformos 

turinio plėtojimo (talpindami savo straipsnius, 

naujienas, inicijuodami diskusijas ir pan.) 

 

Norėčiau sužinoti daugiau apie “EPALE” 

platformą 
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15 pav.  Koreliacinių ryšių tarp potencialių platformos vartotojų poreikių ir “EPALE” teikiamų 

galimybių schema 

 

Prisidėti prie “EPALE” platformos turinio plėtojimo nori ir tie, kuriuos tas turinys ir temos 

sudomino. Tačiau, kita vertus, norinčių  aktyviai, t.y. talpinant savo informaciją platformoje, 

viešinant naujienas apie jau įvykusias ar planuojamas veiklas, ieškant partnerių ateities veikloms 

atlikti ir pan. dalyvauti plėtojant platformos turinį, yra kiek mažėliau nei tų, kurie kol kas tik norėtų 

naudotis jau sukurtais ir nuolat pildomais „EPALE“ platformos ištekliais. Galbūt tai galima 

paaiškinti tuo, kad dauguma informacinių renginių dalyvių apie „EPALE“ platformą ir jos 

teikiamas galimybes suaugusiųjų švietėjams išgirdo pirmą kartą kaip tik minėtų informacinių 

renginių metu, po kurių ir buvo vykdoma ši apklausa. Tikėtina, kad ateityje, patiems suaugusiųjų 

švietėjams įgyjant daugiau patirties ir plėtojantis „EPALE“ platformos turiniui bei didėjant jos 

vartotojų skaičiui, keisis ir pačių „EPALE“ vartotojų vaidmuo. Jie bus ne tik „EPALE“ platformos 

skaitytojai, bet ir jos kūrėjai, viešinantys joje savo pasiekimus suaugusiųjų mokymo(si) srityje, 

besidalinantys savo įžvalgomis ir naujienomis, komentuojantys ten randamą informaciją, ieškantys 

partnerių naujoms veikloms ar patys tapdami kitų partneriais. Kita vertus, tokia aktyvaus 

dalyvavimo ir profesinės informacijos sklaidos galimybė yra pakankama inovacija suaugusiųjų 

švietimo, o ir apskritai švietimo, srityje, todėl, kaip ir bet kuri kita inovacija, ji turi praeiti savo 

įgyvendinimo etapus nuo galbūt visiško tokios idėjos atmetimo ar skeptiško požiūrio į ją iki pilno 

jos realizavimo.   
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2.1.4.3. Vidutinio stiprumo koreliacinių ryšių tarp vartotojų poreikio ir pasitenkinimo 

„EPALE“ galimybėmis analizė 

 

Dar kiek mažesnis, bet vis dar pakankamai tvirtas koreliacinis ryšys (0,40 iki 0,44) 

aptinkamas tarp informacinio renginio temos aktualumo ir “EPALE” platformos išteklių 

naudingumo jų praktinei veiklai suvokimo bei nusiteikimo pasinaudoti “EPALE” platformos 

galimybėmis po šio renginio. Tai rodo ne tik tai, kad informacinio renginio metu pateikta 

informacija buvo įdomi ir reikalinga renginio dalyviams, o pats platformos pristatymas 

informatyvus ir įtikinantis. Pastaruosius teiginius patvirtina ir pakankamai tvirtas koreliacinis ryšys 

tarp atsakymų į klausimus apie supažindinimo su “EPALE” platforma naudingumą dalyviams ir jų 

sudominimą „EPALE“ turiniu ir temomis bei platformos veikla ir galimybėmis. Manytume, kad 

aukščiau įvardinti koreliaciniai ryšiai patvirtina ir pačios „EPALE“ platformos reikalingumą 

įvairių lygių suaugusiųjų švietėjams, kurie iki šiol tikrai neturėjo tokių savišvietos, kvalifikacijos 

tobulinimo, savo pasiekimų, veiklų ir įžvalgų sklaidos, partnerių tolimesnei veiklai paieškos 

galimybių, kokias sukūrė ir ateityje nuolat plėtos „EPALE“ platforma. Dabar tereikia išmokti 

visomis tomis galimybėmis efektyviai pasinaudoti.  

Susidomėjimas „EPALE“ turiniu ir temomis, savo ruožtu, sąlygoja ir respondentų 

manymą, kad “EPALE” platformos ištekliai galėtų būti naudingi jų praktinei veiklai. Kita vertus, 

tai, kad dauguma susidomėjusių „EPALE‘ tematika nori dar daugiau sužinoti apie šią platformą, 

liudija šios platformos aktualumą suaugusiųjų švietėjams apskritai, bei tai, kad reikia daugiau laiko 

gilesnei „EPALE“ turinio analizei, norint giliau susipažinti su visais jos ištekliais ir galimybėmis (to 

tikrai neįmanoma padaryti per vieną informacinį renginį). Tai patvirtina ir tas faktas, jog daugiau 

sužinoti apie platformą nori tie, kurie mano, kad  “EPALE” platformos ištekliai galėtų būti naudingi 

jų praktinei veiklai. Tai yra natūralu, tuo labiau, kad jau informacinių renginių metu buvo ypač 

akcentuojama, kad EPALE turinys nuolat atnaujinamas. Ir tai daroma ne tik profesionalų ar 

kažkokiu būdu atrinktų specialistų pagalba. „EPALE“ platformos turinio atnaujinime aktyviai 

dalyvauti skatinami visi suaugusiųjų mokymo(si) srityje dirbantys asmenys: suaugusiųjų mokymo 

centruose ir mokyklose, švietimo centruose, profesinio rengimo institucijose, muziejuose, 

bibliotekose, NVO, aukštosiose mokyklose ir kt. dirbantys suaugusiųjų švietėjai, andragogai, 

švietimo politikos formuotojai ir įgyvendintojai, mokslininkai, savanoriai  ir visi kiti, besidomintys 

suaugusiųjų švietimo klausimais ir norintys visomis įmanomomis priemonėmis užtikrinti jo kokybę.  

Džiugu, kad suaugusiųjų švietėjų bendruomenės nariai yra kolegiški ir socialiai orientuoti, 

nes, kaip rodo tyrimo rezultatų analizė, yra linkę ne tik patys naudotis „EPALE“ platformos 

ištekliais, bet su jais supažindinti ir kitus savo kolegas, paraginti juos naudotis “EPALE” 
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platformos teikiamomis galimybėmis. Matyt, dėsninga, kad įtraukti į “EPALE” platformos veiklas 

savo kolegas yra nusiteikę ir tie, kurie patys žada aktyviai dalyvauti, plėtojant “EPALE” platformos 

turinį. O tai yra puiki galimybė ne tik gauti naudingos informacijos, bet ir kartu parodyti savo ar 

savo atstovaujamos organizacijos stiprybes, kompetencijas ar įdirbį tam tikrose srityse. Tai ateityje 

gali padėti ieškant bendraminčių įvairioms projektinėms ir kitoms veikloms atlikti. Be to, juk 

sklaida ir “EPALE” platformos vartotojų skaičiaus didinimas yra vienas iš EPALE tikslų. 

Analizuojant respondentų nuomonę apie „EPALE“ platformos informacinius renginius ir 

jų metu gautą informaciją, galima teigti, kad patys informaciniai renginiai respondentų yra 

vertinami pozityviai. Ir renginių temų aktualumas, ir supažindinimo su „EPALE“ platforma 

naudingumas, ir platformos pristatymo aiškumas ir suprantamumas yra vertinami gerai. Kita vertus, 

nedidelės, bet vis dar vidutinio stiprumo koreliacijos (0,35 iki 0,39) tarp atsakymų į šiuos klausimus 

ir atsakymų į klausimus apie pačią „EPALE“ platformą (susidomėjimas platformos veikla ir 

galimybėmis; jos naudingumo savo praktinei veiklai suvokimas, apsisprendimas pasinaudoti jos 

teikiamomis galimybėmis ir pan.) dar kartą pagrindžia pačios platformos aktualumą ir 

reikalingumą. Galima būtų daryti prielaidą, kad pati „EPALE“ platforma informacinio renginio 

dalyviams pasirodė aktualesnė nei jos pristatymas, kitaip sakant, pats informacinis renginys 

neužgožė pačios „EPALE“ platformos. Drįstume teigti, kad tai yra gerai, nes juk informacinis 

renginys nebuvo savitikslis. Pagrindinis jo tikslas ir buvo pristatyti „EPALE“ platformą ir jos 

teikiamas galimybes suaugusiųjų švietėjams, siekiant paskatinti juos pačius aktyviai naudotis 

platforma, ją plėtoti bei paraginti tai daryti ir kitus suaugusiųjų švietimui neabejingus asmenis ar 

organizacijas. Tiesą sakant, tai ir yra nuteikę daryti tie, kuriuos sudomino „EPALE“ platformos 

veikla, turinys, temos ir galimybės.  

Supažindinimas su „EPALE“ platforma informacinio renginio metu sudarė galimybes 

išsiaiškinti pačią platformos struktūrą, įvertinti jos dizainą, susipažinti su registracijos principais, 

įvertinti, kiek duotasis „EPALE“ platformos variantas (priminsime, kad platforma vis dar yra nuolat 

tobulinama, atsižvelgiant į vartotojų siūlymus ir pastebėjimus) yra patogus, patrauklumus ir 

tinkamas vartoti. Tai padaryti padėjo informacinių renginių metu vykdomos praktinės veiklos bei 

tiesioginis platformos veikimo demonstravimas. Tačiau, kad rekomenduojant platformą kolegoms 

tokių žinių gali būti mažoka, pripažįsta ir patys respondentai.   

Silpnesnės, bet vis dar patenkančios į vidutinio stiprumo koreliacijų intervalą, yra 

koreliacijos tarp renginio temos aktualumo ir susidomėjimo “EPALE” turiniu ir temomis. Taip pat 

su atsakymais į klausimus dėl “EPALE” platformos struktūros, dizaino, registracijos principų 

aiškumo bei noro prisidėti prie “EPALE” platformos turinio plėtojimo. Kadangi, kaip jau minėjome, 

koreliacinis ryšys nusako tik tarpusavio sąsajas, o ne priežasties ir pasekmės ryšius, sunku būtų 



30 
 

kategoriškai teigti, kad tie, kuriems renginio tema pasirodė mažiau aktuali, išreiškė ir mažesnį 

susidomėjimą „EPALE“ turiniu ir temomis, mažiau aktualūs jiems buvo ir platformos struktūros, 

dizaino, registracijos klausimai. Mažesnis ir noras patiems aktyviai dalyvauti plėtojant platformos 

turinį. Kita vertus, galbūt būtent pastarieji veiksniai (kaip pvz. išankstinis arba įprastas pasyvaus 

vartotojo vaidmens prisiėmimas, o gal platformos struktūra, dizainas ar poreikis registruotis, norint 

daugiau daugiau galimybių ar pan.) galėjo sąlygoti ir mažesnį renginio temos aktualumą kai 

kuriems respondentams. O gal kai kurie jų dar nėra iki galo suvokę ar patyrę kvalifikacijos 

tobulinimo, naujų žinių ir inovacijų poreikio. Tuo labiau, kad suaugusiųjų švietėjai tiek savo 

išsilavinimu, ypač andragogikos srityje, tiek savo patirtimi, tiek nuostatomis yra labai skirtingi.    

Kita vertus, informaciniai renginiai vyko, galima sakyti, pačioje platformos starto 

pradžioje, todėl, tikėtina, kad ilgainiui įvairūs išoriniai veiksniai, tokie kaip dizainas, registracijos 

sunkumai ar pan., (jei tai buvo respondentų susidomėjimą ar įsitraukimą kol kas ribojantis veiksnys) 

bus išspręsti „EPALE“ platformos vartotojo naudai. Tiesą sakant, tie poslinkiai jau dabar yra 

pastebimi. Be to, „EPALE“ platforma galbūt bus puiki galimybė ir patiems suaugusiųjų švietėjams 

iš pasyvių, t.y. tik gaunančių ir naudojančių gautą informaciją, tapti aktyviais vartotojais, t.y. 

patiems talpinti šioje platformoje įvairią abipusiai naudingą informaciją, dalintis naujienomis, 

pateikti savo komentarus ir pan.. Kas, savo ruožtu, galėtų dar labiau sustiprinti jos reikalingumo ir 

naudingumo kiekvienam suaugusiųjų švietėjui suvokimą.  

Jau minėto įprasto pasyvaus vartotojo vaidmens prisiėmimas galbūt kažkiek sąlygojo ir 

respondentų požiūrį į patį renginį ir jo metu suteiktą informaciją. Galima teigti, kad supažindinimas 

su platforma jiems buvo aiškus ir suprantamas, kaip pakankamai aiški buvo ir “EPALE” 

platformos struktūra, dizainas bei registracijos principai, tačiau tikėtina, kad ne tai bus svarbiausi 

veiksniai  paskatinsiantys juos pasinaudoti “EPALE” platformos galimybėmis po informacinio 

renginio; ieškoti daugiau informacijos apie “EPALE” platformą ar patiems prisidėti prie “EPALE” 

platformos turinio plėtojimo, kaip ir ne tai būtų esminis veiksnys paraginti savo kolegas naudotis 

“EPALE” platformos galimybėmis.  Kaip jau minėjome ankščiau, pastarieji jų veiksmai būtų labiau 

sąlygoti pačios „EPALE“ platformos ypatumų ir specifikos.  

Kita vertus, įvertinti platformos struktūrą, dizainą, naudojimo patogumą ir kitus dalykus 

galima tik jau įgijus bent minimalios naudojimo patirties, o ne tik teoriškai su ja susipažinus, tuo 

labiau pirmą kartą ją matant ir apie ją girdint. Tuo labiau, kad nemaža dalis pradžioje kilusių 

naudojimosi „EPALE“ platforma keblumų šiuo metu yra išspręsti, pašalinti.  

Be to, akivaizdu, kad respondentai pirmiau yra linkę patys išbandyti naujoves, o tik po to 

jomis pasidalinti su savo kolegomis. Šiuo atveju pasireiškia nuosaikus ir galbūt kiek atsargus 

požiūris į naujoves apskritai. 
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2.1.4.4. Silpniausių koreliacinių ryšių tarp vartotojų poreikio ir pasitenkinimo 

„EPALE“ galimybėmis analizė 

 

Silpniausios koreliacijos (0,25 iki 0,29) yra tarp informacijos pateikimo aiškumo ir 

suprantamumo  bei pačios platformos struktūros, dizaino ir pan., o taip pat noro daugiau sužinoti 

apie „EPALE“ platformą bei nusiteikimo paraginti kolegas ja naudotis. Tai galėtų reikšti, kad tiek 

pati „EPALE“ platforma, tiek jos pristatymai pavyko pakankamai gerai (o tai ne visada būdinga 

tokioms inovacijoms, kaip ši platforma, kai naujovė atmetama tiesiog dėl sudėtingos struktūros ar 

naudojimosi ar nekokybiško inovacijos pristatymo), nes neatėmė dalyvių noro toliau domėtis 

„EPALE“ platforma bei paskatinti tai daryti ir kitus suaugusiųjų švietėjus.   

 

2.1.5. I-jį tyrimo etapą apibendrinančios išvados 

Apžvelgus atsakymų į klausimus dėl informacinių renginių efektyvumo ir 

platformos viešinimo galimybių rezultatus, galima formuluoti išvadas: 

 Informaciniai renginiai respondentų yra vertinami pozityviai. Renginio metu pateikta 

informacija, jų teigimu, buvo įdomi ir reikalinga, o pats platformos pristatymas - informatyvus ir 

įtikinantis.  

 Renginių metu pateikta informacija apie „EPALE“, buvo pristatyta aiškiai ir 

suprantamai, renginiai sudomino tikslinę grupę. Dalyvius  sudomino  pristatytos ,,EPALE“ 

platformos  turinys ir  temos; jie sutinka, kad ,,EPALE“  platformos ištekliai naudingi  jų praktinei  

veiklai  ir  po renginio  pasinaudos ,,EPALE“ platformos teikiamomis galimybėmis.   

 Beveik visi „pradedantieji“ „EPALE“ platformos vartotojai norėtų gauti daugiau 

informacijos apie ,,EPALE“ platformą. Apklaustieji  pasidalins informacija  apie  platformą  su 

kolegomis bei paraginti juos naudotis teikiamomis galimybėmis.  

 Informacinių ,,EPALE“ platformos  renginių  apskrityse  dalyviai atkreipė dėmesį į 

„EPALE“ platformą kaip įrankį prisidedantį prie suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimo. 

Apklaustieji  iš ,,EPALE“ platformos  tikisi  gauti  darbinei veiklai naudingos informacijos ir  

,,EPALE“  platformą mato kaip  informacijos apie jų  vykdomas veiklas sklaidos įrankį, bei  

pagalbą susirandant projekto partnerius.    

 „EPALE“ platformos tikslinės grupės atstovai siūlė tokias platformos viešinimo 

galimybės ateityje: organizuoti daugiau praktinių mokymų, kviesti patyrusius lektorius, organizuoti 

seminarus įvairiomis temomis, susijusiomis su platformos veikla ir pan.  

Atlikus „pradedančiųjų“ vartotojų nuomonių, poreikių, lūkesčių „EPALE“ 

platformai analizę, formuluotinos tokios išvados: 
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 Didžioji dauguma tyrimo dalyvių susidomėjo „EPALE“ platformos veikla ir 

galimybėmis. Platformos turinys ir temos taip pat pasirodė įdomios ir aktualios visiems tyrime 

dalyvavusiems tikslinės grupės atstovams. 

 „EPALE“ platformos dizainas yra patrauklus vartotojams, o struktūra ir registracijos 

principai yra aiškūs.  

 Apklaustųjų nuomone, platformos ištekliai galėtų būti labai naudingi jų profesinei 

veiklai, beveik visi tyrimo dalyviai pripažino „EPALE“ poreikį suaugusiųjų švietėjų profesinėje 

veikloje.  

 Dauguma respondentų išreiškė norą aktyviai prisidėti prie platformos turinio 

plėtojimo, talpindami savo straipsnius, naujienas, inicijuodami diskusijas ir pan. Taip pat, 

suaugusiųjų švietėjai pasidalins informaciją apie platformą su kolegomis ir skatins juos aktyviai ja 

naudotis.  

 Apklaustųjų svarbiausi lūkesčiai „EPALE“ platformai: platforma kaip pagrindiniai 

aktualios ir profesinėje srityje naudingos informacijos ištekliai,  platforma kaip informacijos 

sklaidos įrankis, platforma kaip projektinių idėjų ir partnerių paieškos galimybė. Atliepdama šiuos 

lūkesčius, respondentų nuomone, platforma galėtų tapti suaugusiųjų švietimo ir mokymosi srities 

specialistų Lietuvoje ir užsienyje vienijančių tiltu. 

Atlikus „pradedančiųjų“ „EPALE“ platformos vartotojų atsakymų į anketos 

klausimus koreliacinę analizę, nustatyta, kad: 

 Tie dalyviai, kurie mano, kad “EPALE” platformos ištekliai galėtų būti naudingi jų 

praktinei veiklai, taip pat mano, kad pasinaudos “EPALE” platformos galimybėmis po informacinių 

šios platformos pristatymo renginių ir patys prisidės prie “EPALE” platformos turinio plėtojimo bei 

dalinsis gauta informacija su kolegomis.  

 Ketinantys naudotis „EPALE“ platformos teikiamomis galimybėmis ir planuojantys 

savo informacija ir naujienomis dalintis bei aktyviai dalyvauti plėtojant „EPALE“ platformos turinį,  

norėtų daugiau sužinoti apie pačią EPALE platformą, jos specifiką.  

 Norinčių aktyviai dalyvauti plėtojant platformos turinį yra kiek mažiau nei tų, kurie 

kol kas tik norėtų naudotis jau sukurtais ir nuolat pildomais ištekliais. Šis faktas yra sąlygotas 

informacijos apie „EPALE“ naujumo (dauguma respondentų apie platformą pirmą kartą išgirdo 

informacinių renginių metu), o taip pat tradicinių informacijos gavėjų vaidmenų ir nepakankamos 

patirties šioje srityje. Tikėtina, kad ateityje, patiems suaugusiųjų švietėjams įgyjant daugiau patirties 

ir plėtojantis „EPALE“ platformos turiniui bei didėjant jos vartotojų skaičiui, keisis ir pačių 

„EPALE“ vartotojų vaidmuo. 
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2.2. „Pažengusiųjų“ „EPALE“ platformos vartotojų  pasitenkinimo platformos 

galimybėmis bei platformos poveikio tikslinei grupei tyrimo rezultatai 

 

2.2.1. Tyrimo dalyvių – „EPALE“ platformos tikslinės grupės apibūdinimas 

 

Pirmuoju anketos klausimu respondentų teirautasi, ar jie priskiria save suaugusiųjų 

švietėjų bendruomenei. Respondentų apibendrintų duomenų analizė pateikiama  16 paveiksle.  

 

16 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar esate 

suaugusiųjų švietėjas?“ 

 

Didžioji respondentų dauguma yra suaugusiųjų švietėjai (97,9 proc. apklaustųjų). Šiai 

kategorijai savęs nepriskiria 1,4 proc. respondentų, o 0,7 proc. tuo abejoja. Darytina išvada, jog 

pagrindiniai asmenys, atsakantys į anketos klausimus, susijusius su „EPALE“ platformos 

įvertinimu, yra suaugusiųjų švietėjai. Vadinasi, kad beveik visi respondentai yra suaugusiųjų 

švietėjai, atstovaujantys tikslinę „EPALE“ platformos vartotojų grupę.  

Antruoju klausimu siekiama išsiaiškinti, kokioje srityje respondentai dirba, kiek jų 

darbas susijęs su formaliu ar neformaliu suaugusiųjų švietimu (žr. 17 pav.). 
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17 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Kokioje suaugusiųjų 

švietimo veiklos srityje dirbate?“ 

 

Respondentai dirba tiek formalaus (56,9 proc.),  tiek neformalaus (62,5 proc.)  

suaugusiųjų švietimo srityje. 7,6 proc. apklaustųjų nenurodė, kuriai suaugusiųjų švietimo formai 

būtų priskirtina jų veikla. Bet kuriuo atveju, galima teigti, kad dauguma respondentų, dalyvavusių 

apklausoje, yra suaugusiųjų švietimo dalyviai. 

Siekiant išsamesnio tikslinės grupės aprašymo, tyrimo dalyvių prašyta apibūdinti jų 

vaidmenį suaugusiųjų švietimo srityje. Išskirtos tokios raktinės kategorijos (žr. 7-tą lentelę). 

7 Lentelė 

Respondentų pasiskirstymas pagal jų vaidmenį suaugusiųjų švietimo srityje 

Kategorija    Respondentų, priskiriančių save tam 

tikrai grupei, skaičius 

Mokytojai suaugusiųjų mokyklose 38 

Suaugusiųjų neformalaus švietimo organizatoriai 29 

Suaugusiųjų mokymo koordinatoriai 21 

Suaugusiųjų mokymų centrų darbuotojai 19 

Profesinių mokyklų dėstytojai 17 

Renginių suaugusiems organizatoriai 15 

Suaugusiųjų švietimo asociacijos nariai 12 

Kolegijų dėstytojai 12 

Profesinio rengimo centro lektoriai 11 

Nevyriausybinių organizacijų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų 

švietimą, atstovai 

11 

Švietimo centrų specialistai 10 

Tęstinio profesinio mokymo(si) organizatoriai 9 

Trečiojo Amžiaus Universiteto lektoriai 9 

Bibliotekos darbuotojai  9 

Darbo biržos atstovai 9 

Užsienio kalbos kursų suaugusiems vadovai 8 

Suaugusiųjų mokyklų vadovai / administratoriai  7 

Universiteto dėstytojai 7 
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Laisvieji lektoriai 5 

Psichologai, dirbantys su suaugusiais  4 

Projektų vadovai 3 

Teatro darbuotojai 3 

Ansamblio vadovai 2 

 

Apklaustųjų atsakymų analizė rodo, jog „EPALE“ platformos „pažengusiųjų“ vartotojų 

tikslinę grupę sudaro daugiausiai suaugusiųjų mokyklų mokytojai, suaugusiųjų neformalaus 

švietimo organizatoriai, suaugusiųjų mokymo koordinatoriai ir suaugusiųjų mokymo centrų 

darbuotojai.  Didelė dalis tikslinės grupės tai - Trečiojo Amžiaus Universiteto lektoriai, tęstinio 

profesinio mokymo organizatoriai, švietimo centrų specialistai, bibliotekos darbuotojai. Į tikslinę 

grupę taip pat įeina profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų dėstytojai.  

 

Apibendrinus duomenis, galima daryti išvadą, jog „EPALE“ vartotojų tikslinė grupė yra 

įvairialypė, joje reprezentuojamos pagrindinės institucijos, vykdančios suaugusiųjų švietimą 

Lietuvoje, taip pat profesijos, tiesiogiai susijusios su edukaciniu darbu su suaugusiaisiais.  

 

2.2.2. „EPALE“ platformos poveikis tikslinei grupei 

 

Kitas klausimų blokas skirtas „EPALE“ platformos poveikiui  tikslinei vartotojų grupei 

atskleisti. Ketvirtasis klausimas suteikė informacijos apie „EPALE“ platformos naudingumą 

Lietuvos suaugusiųjų švietimui (žr. 18 pav.). 

 

18 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar, Jūsų nuomone, 

„EPALE“ platforma yra naudinga Lietuvos suaugusiųjų švietimui?“ 
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Net 77,9 proc. apklaustųjų pabrėžė, kad „EPALE“ platforma yra naudinga Lietuvos 

suaugusiųjų švietimui, taip įrodydami platformos poreikį Lietuvoje. Labai žemas procentas 

respondentų, pasirinkusiųjų atsakymą nežinau, ko gero, liudija faktą, kad ne visi tikslinės grupės 

dalyviai turėjo galimybės susipažinti su platformos turiniu.  

Buvo domimasi, kaip dažnai respondentai apsilanko „EPALE“ platformoje.  Atsakymai 

atsispindi 19 paveiksle. 

 

 
 

 

 

19 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Kaip dažnai 

apsilankote „EPALE“ platformoje?“ 

 

Daugiausia respondentų (51 proc.) teigia „EPALE“ platformoje apsilankantys rečiau, 

negu kartą per savaitę. Kartą ar du kartus per savaitę platformą aplanko 15,2 proc. respondentų. 

Labai mažai respondentų (2,1 proc.) lankosi „EPALE“ platformoje kiekvieną dieną. Labai retai 

platformoje apsilanko 18,6 proc. apklaustųjų. Apibendrinus, galima teigti, kad respondentai 

apsilanko „EPALE“ platformoje, bet to nedaro labai dažnai. Kita vertus, tai gana natūralu, nes 

visiškai pakanka apsilankyti platformoje bent kartą per savaitę, jeigu norima atrasti naujos 

informacijos. Tačiau, jeigu norima rašyti komentarus, ieškoti partnerių – reikia pabuvoti „EPALE“ 

platformoje dažniau. Vadinasi, kad daugiau nei pusė respondentų „EPALE“ platformoje lankosi 

rečiau, negu kartą per savaitę. 

Kitu klausimu buvo siekiama išsiaiškinti, ar respondentai yra užsiregistravę „EPALE“ 

platformoje. Respondentų atsakymų analizė pateikiama 20-jame paveiksle. 
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20 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar esate 

registruotas EPALE platformos vartotojas?“ 

 

50.3 proc. apklaustųjų yra užsiregistravę „EPALE“ platformos lankytojai, 43.3 proc. – 

neužsiregistravę ir 6.2 proc. – nežino. Ši tendencija liudija, kad dalis suaugusiųjų švietėjų jau yra 

įvaldę „EPALE“ platformos mechanizmus, likusieji naudojasi jos galimybėmis kaip svečiai. 

Kadangi dauguma respondentų yra neformalaus švietimo atstovai ir yra užsiregistravę 

platformoje, tikslinga buvo paklausti – ar tenkina platformos turinys (žr. 21 pav.).  

 

21 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar Jus tenkina 

„EPALE“ platformos turinys?“ 
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Daugumą respondentų (42,8 proc.) tenkina „EPALE“ platformos turinys, tačiau net 

37,2 proc. respondentų buvo sunku pasakyti. Visiškai platformos turinys tenkina 8,3 proc., o 

visiškai netenkina 7,6 proc. respondentų.  Galima teigti, kad dauguma respondentų yra patenkinti 

platformos turiniu.  

Įdomu ir naudinga sužinoti, ar asmeniškai respondentams yra naudinga „EPALE“ 

platforma. Respondentų atsakymų duomenys analizuojami 22-jame paveiksle. 

 

22 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Ar Jums 

asmeniškai naudinga EPALE platforma?“ 

 

Respondentų atsakymai į šį klausimą pasiskirstė taip: 45,5 proc. atsakė, kad 

asmeniškai naudinga „EPALE“ platforma ir 46,2 proc. atsakė nežinantys, ar naudinga,  8,3 proc. 

mano, kad nenaudinga. Kadangi „EPALE“ labai mišri tikslinė grupė – švietimo centrų darbuotojai, 

TAU mokytojai, suaugusiųjų ir jaunimo mokyklų mokytojai, švietimo centrų, klubų ir kiti 

suaugusiųjų švietėjai, naudingumas gali būti suprantamas skirtingai. 

Kitu klausimu, papildančiu ankstesnį klausimą, buvo  klausiama, kuo asmeniškai 

naudinga „EPALE“ platforma. Teiginius, esančius lentelėje buvo paprašyta įvertinti balais, kai: 1 – 

nenaudinga, 2 – mažai naudinga, 3 – kartais naudinga, 4 – dažnai naudinga, 5 – labai naudinga. 

Respondentų atsakymų duomenys  procentais pateikiami 8-oje lentelėje.  

8 Lentelė  

Respondentų atsakymai į klausimą ,,Kuo ,,EPALE“ platforma asmeniškai naudinga?“ 

Nr. Teiginys 1 2 3 4 5 

1. Galiu rasti informacijos savo andragoginei veiklai tobulinti  3,4% 10,3% 40,4% 28,1% 17,8% 

2. Galiu diskutuoti įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų 

švietimo temomis 

4,8% 21,4% 26,2% 35,9% 11,7% 

3. Galiu sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius 

suaugusiųjų švietimo srityje bei susipažinti su jų turiniu 

0% 10,4% 34,7% 29,9% 25,0% 

4. Galiu pasidalyti savo patirtimi ir sužinoti apie kitų patirtį 

suaugusiųjų švietime 

2,1% 13,8% 28,3% 40,0% 15,9% 
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5. Galiu rasti kolegų, bendraminčių naujiems projektams 

inicijuoti ir vykdyti  

3,4% 8,3% 33,8% 37,9% 16,6% 

6.  Galiu skaityti mokslinius straipsnius apie suaugusiųjų 

švietimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje 

8,3% 11,7% 29,0% 33,8% 17,2% 

7. Galiu sužinoti apie žmones, aktyviai dirbančius suaugusiųjų 

švietimo srityje ir jų nuopelnus 

5,5% 14,5% 35,2% 26,9% 17,9% 

8. Galiu skelbti informaciją suaugusiųjų švietimo tematika 0,7% 24,8% 33,8% 29,7% 11,0% 

9. Galiu bendrauti su kitais tinklaraščių (blogų), diskusijų, 

komentarų pagalba 

3,4% 24,1% 35,9% 30,3% 6,2% 

10. Galiu rasti teisinės informacijos man aktualiais suaugusiųjų 

švietimo klausimais 

6,2% 14,5% 26,9% 31,7% 20,7% 

 

Respondentai mano, kad „EPALE“ platformoje gali rasti informacijos savo 

andragoginei veiklai tobulinti, kuri, jų manymu, yra jiems naudinga (28,1 proc.) arba kartais 

naudinga (40,4 proc.). Penktadalis apklaustųjų mano, kad tai yra labai naudinga jų profesinėje 

veikloje. Suaugusiųjų švietėjai, dalyvavę tyrime, pripažįsta, kad „EPALE“ platformos teikiama 

galimybė diskutuoti įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis yra jiems patraukli 

profesiniame kontekste. Mat net 35 proc. ir 11,7 proc. apklaustųjų atitinkamai pasirinko atsakymus 

„dažnai naudinga“ ir „labai naudinga“. Tyrimo dalyvių itin teigiamai įvertinta galimybė „EPALE“ 

platformoje sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius suaugusiųjų švietimo srityje bei 

susipažinti su jų turiniu. Net keturi penktadaliai visų respondentų pasirinko teigiamus atsakymų 

variantus, akcentuodami, kad tai naudinga. Taip pat tikslinės grupės dalyviai aukštai vertino teiginį 

„Galiu pasidalyti savo patirtimi ir sužinoti apie kitų patirtį suaugusiųjų švietime“ – daugiau kaip 

pusė apklaustųjų pasirinko variantus „dažnai naudinga“ ir „labai naudinga“. „EPALE“ platformos 

galimybė ieškoti kolegų, bendraminčių naujiems projektams inicijuoti ir vykdyti sudomino apie 

pusę visų tyrime dalyvavusių respondentų. Jie pabrėžė, kad tai yra labai naudinga jų profesinėje 

veikloje.  Panaši dalis respondentų (du ketvirtadaliai) teigiamai įvertino galimybes „skaityti 

mokslinius straipsnius apie suaugusiųjų švietimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje“, „sužinoti 

apie žmones, aktyviai dirbančius suaugusiųjų švietimo srityje ir jų nuopelnus“ ir „skelbti 

informaciją suaugusiųjų švietimo tematika“. Kiek mažiau respondentams yra aktualios galimybės 

„bendrauti su kitais tinklaraščių (blogų), diskusijų, komentarų pagalba“ – juos pozityviai įvertino du 

trečdaliai respondentų. Tuo tarpu teisinė informacija „EPALE“ platformoje tikrai aktuali tikslinei 

grupei – tai pažymėjo trys ketvirtosios apklaustųjų.  

Respondentų buvo klausiama nuomonės, kaip „EPALE“ galėtų geriau tenkinti 

tikslinių vartotojų poreikius. Teiginius, esančius lentelėje, respondentai vertino balais nuo 1 iki 5. 

Atsakymų analizė pateikiama 9-oje lentelėje. 

9 Lentelė 

Respondentų atsakymai į klausimą ,,Kaip „EPALE“ galėtų geriau tenkinti tikslinių vartotojų poreikius?“ 

 

Nr. Teiginys 1 2 3 4 5 
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1. Galėtų būti skelbiama daugiau mokslinės informacijos 

suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje 

0% 9,7% 30,3% 44,8% 15,2% 

2. Galėtų būti skelbiama daugiau statistinės informacijos 

suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje 

0% 2,8% 28,7% 51,7% 24,1% 

3. Galėtų būti talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie 

suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir pasaulyje 

0% 3,4% 20,0% 52,4% 24,1% 

4. Galėtų būti talpinamos įvairios metodinės priemonės, kurias 

būtų galima panaudoti andragoginei praktikai tobulinti 

0% 5,5% 21,4% 42,8% 30,3% 

5. Galėtų vykti internetiniai seminarai(webinar‘ai) suaugusiųjų 

švietimo temomis 

1,4% 8,3% 31,0% 40,0% 19,3% 

6.  Galėtų būti dažniau inicijuojamos diskusijos tinklaraštyje 

(blog‘ai) aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais 

1,4% 9,0% 29,2% 46,5% 13,9% 

7. Galėtų būti talpinama daugiau teisinės informacijos 

suaugusiųjų švietimo klausimais ir ji paai�kinama 

0% 4,8% 26,9% 46,2% 22,1% 

8. Galėtų būti skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų 

švietėjus ir jų veiklos rezultatus 

0,7% 2,8% 23,4% 46,2% 26,9% 

9. Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių projektinei 

veiklai  

0% 2,1% 19,3% 46,9% 31,7% 

10.  Galėtų būti suteikta galimybė dalytis gerąja patirtimi ir 

diskutuoti apie tai su kolegomis 

1,4% 0% 29,7% 47,6% 21,4% 

 

Respondentai daugiau ar mažiau pritaria visiems „EPALE“ tikslinių vartotojų poreikių 

patenkinimo pasirinkimams. Susumavus teigiamus įvertinimus kartais naudinga, dažnai naudinga, 

labai naudinga, matyti, kad beveik kiekvienas teiginys įvertintas daugiau kaip 70 proc. Kaip 

labiausiai naudinga trečdalio respondentų įvertinti teiginiai „Galėtų būti suteikta galimybė surasti 

partnerių projektinei veiklai“, „Galėtų būti talpinamos įvairios metodinės priemonės, kurias būtų 

galima panaudoti andragoginei praktikai tobulinti“ – šie faktai rodo realybės tendencijas: vis 

dažniau suaugusiųjų švietėjai yra įtraukiami į projektinę veiklą bei jaučia poreikį praktinio pobūdžio 

informacijai. Kaip „dažnai naudingi“ apklaustųjų pažymėti teiginiai „Galėtų būti talpinama daugiau 

įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir pasaulyje“ ir „Galėtų būti skelbiama 

daugiau statistinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje“. Ši 

tendencija rodo, jog „EPALE“ platforma turėtų atlikti informavimo funkciją. Kartais naudinga 

tikslinei grupei yra mokslinė informacija bei internetiniai seminarai. O mažiausiai naudinga buvo 

pasirinkta galimybė bendrauti tinklaraštyje (blog‘ai) aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad visos teikiamos „EPALE“ platformos galimybės yra 

daugiau ar mažiau naudingos Lietuvos suaugusiųjų švietėjams, svarbu pradėti jomis naudotis. 

Kompiuterinio raštingumo įgūdžiai suteiktų daugiau laisvės ir leistų efektyviau naudotis platformos 

galimybėmis.  
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2.2.3. „EPALE“ platformos tikslinės grupės nuomonė platformos turinio, 

struktūros, dizaino aspektais 

Siekdami atskleisti  „pažengusiųjų“ vartotojų nuomonę  apie  prisijungimo aiškumą  prie 

„EPALE“ platformos ir taip pat jų požiūrį į estetinę jos išvaizdą, naudojimosi patogumą, 

informacijos paieškos greitį, komentarų rašymo bei informacijos talpinimo žinomumą, tyrime 

respondentų buvo paprašyta  išsakyti savo nuomonę į pateiktus su tuo susijusius teiginius.  

12 teiginyje respondentų teirautasi, ar aišku, kaip prisijungti prie ,,EPALE“ platformos (žr.  

23 pav.).  

 

23 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į teiginį ,,Man aišku, kaip prisijungti 

prie ,,EPALE“ platformos“  

 

Didžioji dauguma respondentų sutinka, kad  jiems yra  aišku, kaip prisijungti prie  

„EPALE“  platformos. 23,4 proc.  teigia, kad sunku pasakyti,  3,4 proc. visiškai nesutinka, 0,7 proc. 

nesutinka, kad jiems aišku, kaip prisijungti prie platformos. Apibendrinus 12 teiginio  rezultatus 

galima teigti, kad 72,4 proc. apklaustųjų aišku, kaip prisijungti prie ,,EPALE“ platformos.  

13 teiginyje respondentų buvo klausiama nuomonės  dėl  estetinės ,,EPALE“ išvaizdos (žr. 

24 pav.). 

.  
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  24 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į teiginį ,,Man patinka ,,EPALE“  

estetinė išvaizda“.  

 „EPALE“ platformos estetinė išvaizda patinka daugumai respondentų, nes teiginį  sutinku 

pasirinko 50,7 proc. respondentų, 15,3 proc. teigia, kad  visiškai sutinka,  29,2  proc. apklaustųjų  - 

sunku  įvertinti ,,EPALE“ estetinę išvaizdą.   Respondentų atsakymai rodo, kad „EPALE“ 

platformos išvaizda yra patraukli, nes bendras  teigiamas rezultatas sudaro 66 proc. 

14  teiginyje  ,,pažengusieji“  vartotojai išsakė savo nuomonę  apie   „EPALE“ platformos 

struktūros aiškumą (žr. 25 pav.). 

 

25 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į teiginį ,,Man aiški ,,EPALE 

platformos struktūra“ 

 

Didžioji dalis respondentų (66,2 proc.) sutinka, kad jiems aiški ,,EPALE“ platformos 

struktūra ir  tik nedidelė dalis (3,4 proc.) respondentų  nesutinka dėl struktūros aiškumo, 30,3 

proc.  apklaustųjų -  sunku atsakyti į teiginį. Apibendrinus 14 teiginio  rezultatus, galima teigti, 

kad apklaustiesiems yra aiški ,,EPALE“ platformos struktūra. 

 15 teiginyje  buvo svarbu išsiaiškinti, „ar patogu respondentams naudotis  „EPALE“ 

platformos teikiamomis galimybėmis“ (žr. 26 pav.).   
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26 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į teiginį ,, Man patogu naudotis  

,,EPALE“ platformos galimybėmis“ 

 

Kaip matyti  iš 26-jame  paveiksle  pateiktų atsakymų, 47,6 proc. respondentų  sutinka 

ir 17,2 proc. visiškai sutinka,  kad jiems patogu naudotis ,,EPALE“ platformos  teikiamomis 

galimybėmis. 28,3  proc. apklaustųjų - sunku pasakyti apie patogumą, o tai gali  rodyti, kad jie  

nesinaudoja ,,EPALE“ teikiamomis galimybėmis. Tik 6,9  proc. atsakiusiųjų į   teiginį  nurodė, kad 

„EPALE“ platforma jiems naudotis nepatogu. Teigiami rezultatai (64,8 proc.) rodo, kad  

respondentams patogu naudotis ,,EPALE“ teikiamomis galimybėmis. 

Naudojimosi ,,EPALE“  platformos populiarumas priklauso ir nuo to, kaip galima 

greitai rasti dominančią informaciją,  tad 16 teiginyje respondentų buvo prašoma išsakyti nuomonę  

„kaip jiems sekasi rasti informaciją ,,EPALE“ platformoje“ (žr. 27 pav.).   

 

27 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į teiginį ,,Greitai randu mane 

dominančią informaciją ,,EPALE“ platformoje. 

  

Beveik pusė respondentų  (52 proc.)  sutinka  arba visiškai sutinka, kad gali rasti greitai 

juos dominančią informaciją ,,EPALE“ platformoje,   14,5 proc. nesutinka ir 4,1 proc. visiškai 

nesutinka, kad informaciją randa greitai. Likusi  apklaustųjų dalis (29 proc.)  neturi  nuomonės. 16 

teiginio rezultatai rodo, kad pusei respondentų sekasi greitai surasti informaciją ,,EPALE” 

platformoje, o penktadaliui reikėtų pagalbos, patarimų, kaip tai galima padaryti greičiau. 

Vienas iš ,,EPALE“ platformos prioritetų – skatinti suaugusiųjų švietimo ir mokymo 

specialistų bendradarbiavimą daugiakalbėje aplinkoje. 17 teiginyje respondentų buvo klausiama, ,,ar 

jie žino, kaip palikti komentarą, inicijuoti diskusiją, tinklaraštį“  (žr. 28 pav.).   
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28 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į teiginį ,,Žinau, kaip palikti 

komentarą, inicijuoti diskusiją, tinklaraštį.“ 

 

Kaip  matyti 28-jame paveiksle, 45, 5 proc. respondentų atsakė, kad  sunku pasakyti, o 22,1 

proc. respondentų  nesutinka, jog žino,  kaip komentuoti, diskutuoti ,,EPALE” platformoje, 32,4 

proc. sutinka ir žino, kaip rašyti komentarą, inicijuoti diskusiją. Atsižvelgiant į 28-jame paveiksle 

pateiktus duomenis, galima teigti, kad didžiajai respondentų yra  sunku pasakyti, kaip diskutuoti 

portale. 

18  teiginyje   buvo prašoma apklausos dalyvių  atsakyti, ,,ar jie žino, kaip patalpinti 

informaciją „EPALE“ platformoje (žr. 29 pav.).   

 

 

29 pav. Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į teiginį „Žinau, kaip patalpinti 

skelbimą, straipsnį ar kitą šaltinį“ 

 

34,5  proc. apklausos dalyvių sunku pasakyti, ar žino, kaip patalpinti informaciją ,,EPALE“ 

platformoje, 21, 4 proc. nesutinka, o 15, 2 proc. visiškai nesutinka ir tik 28, 6 procentai žino 

informacijos talpinimo procedūras. Neigiami rezultatai (36,6 proc.)  rodo, kad respondentams 

trūksta žinių, kaip patalpinti skelbimą, straipsnį ar kitą šaltinį į ,,EPALE“ platformą. Tai rodo, kad 
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regionuose dirbančių ekspertų veikla turėtų būti orientuota ne tik į informavimą apie platformą ir 

jos teikiamas galimybes, bet ir praktiniai patarimai ar bandymai naudotis „EPALE“ ištekliais. 

 

Apibendrinti  apklausos rezultatai rodo, kad respondentams yra aišku, kaip prisijungti prie 

,,EPALE“ platformos, jiems patinka platformos estetinė išvaizda, taip pat yra aiški jos struktūra,  

patogu naudotis ,,EPALE“  platformos teikiamomis  galimybėmis. Tačiau respondentams  

sunkiau pasakyti, kaip diskutuoti portale, taip pat trūksta žinių, kaip patalpinti skelbimą, 

straipsnį ar kitą šaltinį į ,,EPALE“ platformą. Tai atskleidžia,  kur reikėtų atkreipti dėmesį ateityje 

plėtojant  ,,EPALE“ platformos veiklas.  

 

2.2.4. Respondentų nuomonių skirtumai lyties, amžiaus ir gyvenamosios vietos 

aspektu 

 

Analizuojant tyrimo rezultatus, siekta išsiaiškinti, kaip tam tikri tiriamųjų 

demografiniai duomenys veikia atsakymų pobūdį. Ieškota reikšmingų statistinių skirtumų tarp 

anketos demografinių klausimų ir klausimų, atspindinčių „EPALE“ platformos struktūros ir dizaino 

funkcionalumo aspektus. Kintamųjų priklausomumui nuo demografinių kriterijų patikrinimui 

taikytas Chi kvadrato kriterijus. Nurodomi tik tie duomenys, kur Chi kvadrato statistikos reikšminis 

lygmuo p < 0,05.  

Lytis. Duomenų palyginimas lyties aspektu atskleidė, jog 35,4 proc. moterų visiškai 

sutinka su teiginiu, kad  prisijungimas prie „EPALE“ platformos yra aiškus (χ² = 15,443; df = 8; p = 

0,04), tačiau tik 10,4 proc. vyrų  sutiko su šiuo teiginiu.  Išryškėjo skirtumai tarp vyrų ir moterų 

vertinant teiginį „Žinau, kaip patalpinti skelbimą, straipsnį ar kitą šaltinį“ (χ² = 16,972; df = 8; p = 

0,03). Sutinka su šiuo teiginiu 30,2 proc. moterų, ir tik  14,6 proc. vyrų. Galima teigti, kad moterims 

prisijungimas prie „EPALE“ platformos yra aiškus ir jos žino, kaip talpinti skelbimą, straipsnį ar 

kitą šaltinį. Vyrams vis dar kyla neaiškumų prisijungiant bei norint patalpinti informaciją „EPALE“ 

platformoje. 

Amžius. Atsižvelgiant į respondentų amžių, išryškėjo skirtumai (χ² = 24,989; df = 12; 

p=0,015) vertinant teiginį „Žinau, kaip palikti komentarą, inicijuoti diskusiją, tinklaraštį“.  Nuo 30,9 

proc. iki 38,9 proc. respondentų,  kurių amžius atitinkamai  yra nuo 31 iki 40 metų ir nuo 41 iki 50 

metų,  sutinka su šiuo teiginiu. Jauniausi pagal amžių respondentai (22,2 proc.), kurių amžius nuo 

20 iki 30 metų bei vyriausi( 18,2 proc.), kurių amžius daugiau nei 50 metų, mažiau sutinka su šiuo 

teiginiu. Visiškai pritaria šiam teiginiui( 14,8 proc.) tik jauniausi respondentai (amžius nuo 20 iki 30 

metų) ir maža dalis respondentų(1,8 proc.), kurių amžius nuo 31 iki 40 metų. Likę respondentai 
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visiško pritarimo šiam teiginiui neišreiškė. Išsiskyrė respondentų nuomonė vertinant teiginį „Žinau, 

kaip patalpinti skelbimą, straipsnį ar kitą šaltinį (χ² = 43,742; df = 12; p=0,000). Daugiau 

respondentų (14,8 proc.), kurių amžius yra nuo 20 iki 30 metų teigia, kad visiškai sutinka su šiuo 

teiginiu, o vyresni respondentai šiam teiginiui išreiškė maža pritarimą ( nuo 0 iki 2,8 proc.). 

Apibendrinant galima teigti, kad komentarus dažniau palieka, inicijuoja diskusijas tie „EPALE“ 

platformos naudotojai, kurių amžius yra nuo 31 iki 50 metų, nes jie nurodė žinantys, kaip tai daryti. 

Tačiau tik jauniausi platformos naudotojai geriausiai išmano, kaip palikti komentarus, inicijuoti 

diskusijas, tinklaraštį bei kaip patalpinti skelbimą, straipsnį ar kitokią informaciją. 

Gyvenama vieta. Palyginus skirtingose vietovėse gyvenančių respondentų požiūrį į 

teiginį “Greitai randu mane dominančią informaciją „EPALE“ platformoje, nuomonės išsiskyrė (χ² 

=20,228; df = 8; p=0,01). Pusė mieste gyvenančių respondentų (49,1 proc.) su šiuo teiginiu sutinka, 

tačiau didžiajai daliai kaime gyvenančių respondentų (62,5 proc.) sunku pasakyti, ar jiems pasiseka 

greitai rasti informaciją „EPALE“ platformoje. Taigi, galima teigti, kad mieste gyvenantys 

respondentai greičiau orientuojasi platformoje nei kaime gyvenantys respondentai. Tai gali būti 

susiję su kompiuterinio raštingumo gebėjimais. 

 

Apibendrinant galima teigti, kad „EPALE“ platformos funkcionalumu labiausiai yra 

patenkintos moterys. Jų nuomone prisijungimas prie „EPALE“  yra suprantamas, aiškus, o 

informacijos talpinimas nesudaro keblumų. Jaunesni platformos naudotojai gerai supranta, kaip 

palikti komentarus, inicijuoti diskusijas, talpinti skelbimus, straipsnius ar kitą informaciją. Mieste 

gyvenančių respondentų nuomone, platformoje galima greitai rasti reikalingą ir dominančią 

informaciją.  

 

2.2.5. „EPALE“ platformos tobulinimo galimybės 

 

Klausimyne įkomponuoti 3 atvirieji klausimai, kuriais siekta išsiaiškinti autentišką 

informaciją „EPALE“ platformos tobulinimo galimybių aspektais. Apklaustieji buvo paprašyti 

atsakyti į klausimą „Kodėl „EPALE“ platforma yra naudinga Lietuvos suaugusiųjų švietimui“. 

Analizuojant atsakymus išskirtos 6 raktinės kategorijos. Apibendrinta atsakymų analizė pateikta   

10-oje lentelėje. 

10 Lentelė 

Respondentų atsakymai į klausimą  „Kodėl „EPALE“ platforma yra naudinga Lietuvos 

suaugusiųjų švietimui“  

Kategorija   % Autentiškų teiginių pavyzdžiai  

„EPALE“ platforma kaip elektroniniai 

informacijos ištekliai 

96% „Koncentruotai vienoje vietoje sutelkta daug informacijos ir 

medžiagos, reikalingos dirbant su suaugusiais“. 

„Randu informacijos apie suaugusiųjų švietimo aktualijas, idėjų 
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kasdieniam darbui, kurias taikau dirbant su suaugusiais“. 

„Daug įdomių temų, idėjų...“. 

„Galima rasti naudingų straipsnių, susijusių su suaugusiųjų 

švietimu“. 

„EPALE“ platforma kaip suaugusiųjų 

švietėjų bendradarbiavimo tinklas 

92% „Galimybė europiniu mastu dalytis patirtimi, darbo metodais su 

kolegomis, bendraminčiais iš kitų šalių, bendradarbiauti ir 

tobulėti kartu...“. 

„Galima rasti informacijos apie kolegų veiklą, jų patirtį tam 

tikroje srityje...“. 

„Struktūruotai ir koncentruotai pateikiamos gerosios suaugusiųjų 

švietimo institucijų patirtys“.  

„Galimybė tapti europinės suaugusiųjų švietėjų bendruomenės 

nariais..“. 

„Galima domėtis kolegų patirtimi, sužinoti suaugusiųjų mokymo 

naujienas...“. 

„Galimybė pasinaudoti kolegų patirtimi, gerinant suaugusiųjų 

mokymo kokybę“. 

„Ji padeda suaugusiųjų švietėjams susiburti į vieningą 

bendruomenę“.  

„EPALE“ platforma kaip suaugusiųjų 

švietėjų kompetencijų ugdymo(si) 

galimybė 

82% „Puiki galimybė švietėjų kompetencijos tobulinti“. 

„Platforma naudinga savišvietai...“. 

„Suaugusiųjų švietėjams suteikta proga mokytis – tai tiesiog 

puiku..“. 

„Skatina tobulinti savo pažinimo įgūdžius...“.  

„Randu informacijos savo andragoginei veiklai tobulinti“. 

„EPALE“ platforma kaip informacijos 

sklaidos, viešinimo  įrankis 

78% „Skelbiama svarbi informacija apie vykdomus renginius, 

projektus...“. 

„Galima sužinoti apie ateityje vyksiančius renginius, projektinę 

veiklą...“. 

„Galimybė viešinti savo vykdomas veiklas – to labai trūko...“. 

„EPALE“ platforma kaip partnerių 

paieškos įrankis 

66% „Galima susirasti partnerių projektams...“. 

„EPALE“ techninės galimybės 64% „Patogu ir lengva naudotis, lengvai pasiekiama informacija...“. 

„Patinka informacijos pateikimo būdų įvairovė...“.  

„EPALE“ yra profesionaliai parengta platforma, kur daugybę 

naudingos informacijos gali rasti „vienoje vietoje“. 

 

Beveik visi tyrimo dalyviai (96 proc.) vienbalsiai pripažino, kad „EPALE“ platforma 

yra naudinga, nes tai yra vertingi informacijos ištekliai, lengvai pasiekiami visiems vartotojams. 

Suaugusiųjų švietėjams tai puiki galimybė rasti informacijos andragoginei veiklai, sužinoti 

naujoves suaugusiųjų švietime, gauti metodinės paramos. Didžioji dauguma respondentų (92 

proc.) pabrėžė, kad „EPALE“ platforma – tai galimybė suaugusiųjų švietėjams jungtis į kolegų 

tinklą, diskutuoti visiems svarbiais klausimais, dalintis patirtimi, jausti kolegų paramą. Galimybė 

priklausyti bendruomenei yra labai svarbi suaugusiųjų švietėjams, nes, anot respondentų, 

„dažniausiai veikiame izoliuotai ir nežinome, ką daro mūsų kolegos...“. Beveik trys ketvirtadaliai 

apklaustųjų paminėjo, kad „EPALE“ platforma skatina juos tobulinti savo kompetencijas. 

Informantai minėjo, kad platforma skatina tobulinti ne vien profesines, bet ir bendrąsias 

kompetencijas – informacijos paieškos, elektroninio raštingumo ir kt. 78 proc. tyrimo dalyvių 

pabrėžė „EPALE“ platformos kaip informacijos sklaidos galimybę, kuri jų manymu, itin svarbi 

šiuolaikiniam kontekste, kai reikia viešinti veiklos rezultatus, pritraukiant suinteresuotą 
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bendruomenę. Du trečdaliai respondentų teigė, kad „EPALE“ naudinga, nes teikia partnerių 

paieškos galimybę. Suaugusiųjų švietėjai, aktyviai dalyvaudami projektinėje veikloje, ieško 

partnerių naujiems projektams įgyvendinti. Panaši dali informantų pabrėžė, kad „EPALE“ yra 

patogi naudojimui ir „vartotojui-draugiška“ svetainė.  

 

Apibendrinus galima teigti, kad „EPALE“ platforma yra ypač vertinama tikslinės 

grupės kaip atvirieji informacijos ir mokymosi ištekliai bei kaip suaugusiųjų švietėjų 

bendradarbiavimo galimybė.  

 

Tyrimo dalyviai buvo paprašyti pateikti siūlymus dėl „EPALE“ platformos 

tobulinimo. Atlikus atsakymų į klausimą „Kaip siūlytumėte tobulinti „EPALE“ platformos turinį, 

kad ji būtų Jums naudingesnė“ analizę, išskirtos 5 raktinės kategorijos. 

11 Lentelė 

Respondentų atsakymai į klausimą „Kaip siūlytumėte tobulinti „EPALE“ platformos turinį, kad 

ji būtų Jums naudingesnė“? 

Kategorija   % Autentiškų teiginių pavyzdžiai  

Daugiau praktinio pobūdžio 

informacijos 

92%  „Daugiau informacijos ne tik aprašomojo ir informacinio 

pobūdžio, o taip pat ir praktinio pasidalijimo patirtimi, darbo 

metodų. Būtų naudinga sukurti „metodų lauką“ ar pan.“. 

Sudaryti projektų suaugusiųjų 

švietimo srityje duomenų bazę 

84% „Norėtume matyti konkrečius projektus, jų rezultatus...“. 

Pateikti besimokančiųjų nuomonę 

apie suaugusiųjų švietėjų veiklą 

42% „Būtų įdomu išgirsti ir besimokančiųjų nuomonę apie 

suaugusiųjų švietimą, andragogų veiklą ir pan.“.  

Suteikti galimybę nuomonėms 

išsakyti ir balsuoti  

34% „Platformoje sudaryti galimybę išsakinėti nuomones, balsuoti...“.   

Daugiau laisvės „EPALE“ 

korespondentams 

20% „Suteikti „EPALE“ korespondentams daugiau laisvės rašant 

straipsnius...“. 

  

Dauguma respondentų išsakė teigiamus atsiliepimus apie „EPALE“ platformos turinį. 

Jų manymu, platformos turinys yra įvairialypis ir naudingas jų veiklai. Tačiau į turinio analizę 

buvo įtraukti tik tie respondentų atsakymai, kurie buvo tiesiogiai susiję su klausimu.  

92 proc. tyrimo dalyvių pageidautų daugiau praktinio pobūdžio informacijos 

platformoje, kurią būtų galima pritaikyti /panaudoti. Trys ketvirtadaliai apklaustųjų norėtų „išgirsti“ 

besimokančiųjų nuomones platformoje įvairiais suaugusiųjų švietimo aspektais. Trečdalis 

informantų norėtu išsakyti nuomones ir balsuoti įvairiais suaugusiųjų švietimui aktualiais 

klausimais. 20 proc. respondentų paminėjo, kad „EPALE“ korespondentams galbūt būtų galima 

sutiekti daugiau laisvės renkantis straipsnių temas ir potemes. Apibendrinus išskirtas tendencijas, 

galima daryti prielaidą, kad, tikslinės grupės nuomone, „EPALE“ platforma turėtų teikti praktinės 

naudos suaugusiųjų švietėjų profesinei veiklai bei tarnauti kaip suaugusiųjų švietėjų 

bendruomenės „balso“ galimybė.  
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Išanalizavus respondentų atsakymus į klausimą „Kaip siūlytumėte tobulinti „EPALE“ 

platformos dizainą, struktūrą?“, išskirtos 5 raktinės kategorijos (žr. 12-tą lentelę).  

12 Lentelė 

Respondentų atsakymai į klausimą „Kaip siūlytumėte tobulinti „EPALE“ platformos dizainą, 

struktūrą?“ 

Kategorija   % Autentiškų teiginių pavyzdžiai  

Įdėti daugiau vaizdinės medžiagos 90% „Man patraukliai atrodo vaizdai, nuotraukos, piktogramos ir 

pan.“. 

„Be vaizdų labai statiškai atrodo...“. 

„galėtų būti daugiau vaizdinių apipavidalinimų...“.  

Tobulinti spalvų gamą 74% „Norėtųsi šiltesnės pagrindinės spalvos...“. 

„Pakeisti spalvų gamą į patrauklesnę...“.  

„Tobulinti spalvų gamą ir grafiką...“.  

Tobulinti struktūrą 56% „Norėtųsi aiškesnės struktūros; kai kuri informacija atsiduria 

keliose kategorijos, sunku susiekti naują ir jau skaitytą 

informaciją,  

Tobulinti techninius sprendimus 48% „Trūksta galimybės sekti patinkančios teminės kategorijos, 

užsiprenumeruoti naujienas konkrečioje temoje...“. 

„Suskirstyti informaciją apie renginius taip pat pagal jų 

tematiką...“. 

„Tobulinti informacijos paieškos įrankį“.  

Informacijos vertimai 32% „Norėtųsi daugiau vertimų įvairių šaltinių ...“.  

  

Dauguma apklaustųjų minėjo, kad yra patenkinti platformos struktūra ir dizainu. Tačiau į 

analizę atrinktos tik tos kategorijos, kurios atspindi užduoto klausimo esmę.  

Didžioji dauguma informantų (90 proc.) mano, kad „EPALE“ platformoje galėtų būti 

daugiau vaizdinės medžiagos, kuri būtų patraukli ir informatyvi vartotojui. Trys ketvirtadaliai 

respondentų (74 proc.) mini, kad platformoje būtų galima patobulinti spalvų gamą, keičiant ją į 

labiau patrauklią vartotojui. Šiek tiek daugiau negu pusė apklaustųjų (56 proc.) pasiūlė tobulinti 

struktūrą – jų manymu platformos struktūra galėtų būti aiškesnė. 48 proc. informantų pateikė 

siūlymus dėl techninių sprendimų, o 32 proc. tyrimo dalyvių pageidautų daugiau kokybiškai 

išverstų aktualių šaltinių platformoje. Apibendrinus galima teigti, kad tikslinė „EPALE“ vartotojų 

grupė pasiūlė tobulinti kai kuriuos konkrečius platformos struktūros ir dizaino aspektus, kurie, jų 

nuomone, būtų svarbūs kuriant „vartotojui-draugišką“ svetainę.  

 

2.2.6. Vartotojų poreikių, pasitenkinimo „EPALE“ galimybėmis ir poveikio tyrimo rezultatų 

koreliacinė analizė 

 

Atliekant vartotojų poreikių, pasitenkinimo „EPALE“ galimybėmis ir poveikio tyrimą, 

buvo atlikta II etapo klausimyną sudarančių raktinių klausimų koreliacinė analizė. 

Kaip jau minėjome, koreliacijos sudaro galimybes pamatyti tam tikrų reiškinių, 

veiksnių ir pan. tarpusavio sąsajas, t.y. jų pagrindu galima teigti, kad lyginami veiksniai yra susiję, 

Tačiau koreliacinė analizė nesudaro pagrindo įvardinti šių veiksnių tarpusavio priklausomybę 
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priežasties – pasekmės ryšio aspektu. Tai reiškia, kad negalime pasakyti, kuris iš tarpusavyje 

susijusių veiksnių yra kito veiksnio priežastimi ar pasekme. Kitaip sakant, jie abu gali būti tiek 

priežastimi, tiek pasekme. Kita vertus, koreliacijos puikiai parodo lyginamų veiksnių tarpusavio 

sąsajas.  

Siekiant pamatyti tam tikrų veiksnių sąsajas ir II tyrimo etape, buvo atlikta gautų 

duomenų koreliacinė analizė. Tikėtina, kad dėl pakankamai nedidelės atlikto tyrimo imties, labai 

stiprių (daugiau nei 0,8) koreliacijų nerasta. Tačiau stiprių (nuo 0,6 iki 0,8) ir vidutinio stiprumo  

(nuo 0,3 iki 0,6) koreliacijų rasta pakankamai. Taip pat nustatytas ir atvirkštinės priklausomybės 

ryšys, t.y. kai vienam veiksniui didėjant, kitas veiksnys mažėja. Nulinės koreliacijos atvejų (kai 

koreliacijos koeficientas yra nuo 0 iki 0,3) nėra labai daug, be to tai neturi reikšmingos įtakos 

rezultatams, todėl tyrimo ataskaitoje šie veiksniai nenagrinėjami.  

Daugiausiai būdingos yra vidutinio stiprumo (nuo 0,3 iki 0,6) bei stiprios 

koreliacijos (nuo 0,6 iki 0,8), kurias detaliau ir paanalizuosime. Manytume, kad to visiškai pakanka, 

kad galėtume nustatyti pagrindines tendencijas, įžvelgti esminius  teigiamus ir neigiamus „EPALE“ 

platformos ypatumus ir pasiūlyti rekomendacijas platformos tobulinimui.   

 Kartu reikia konstatuoti, kad koreliacijų raiškos dažnis yra nevienodas, todėl, siekiant 

tikslesnės gautų duomenų analizės (tuo labiau, kad tyrimo imtis, kaip jau minėjome, nebuvo labai 

didelė), ir vidutinio stiprumo, ir stiprias koreliacijas nagrinėsime suskaidydami jas 0,05 žingsnio 

intervalais. Tai sudarys galimybę detaliau paanalizuoti atskirų veiksnių koreliacinius ryšius.   

 

2.2.6.1. Stipriausių koreliacinių ryšių tarp vartotojų poreikio, pasitenkinimo „EPALE“ 

galimybėmis ir poveikio analizė 

 

II etapo tyrime pačių stipriausių koreliacijų skaitinė išraiška yra nuo 0,66 iki 0,7. Šios 

koreliacijos nustatytos tarp kai kurių „EPALE“ platformos asmeninio naudingumo vertinimo 

teiginių, tokių kaip: 

- „Galiu diskutuoti įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis“ ir „Galiu 

sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius suaugusiųjų švietimo srityje bei 

susipažinti su jų turiniu“, 

- „Galiu sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius suaugusiųjų švietimo srityje 

bei susipažinti su jų turiniu“ ir „Galiu pasidalyti savo patirtimi ir sužinoti apie kitų 

patirtį suaugusiųjų švietime“, 
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- „Galiu skaityti mokslinius straipsnius apie suaugusiųjų švietimo tendencijas 

Lietuvoje ir pasaulyje“ ir „Galiu sužinoti apie žmones, aktyviai dirbančius 

suaugusiųjų švietimo srityje ir jų nuopelnus“ 

- „Galiu skelbti informaciją suaugusiųjų švietimo tematika“ ir „Galiu bendrauti su 

kitais tinklaraščių (blogų), diskusijų, komentarų pagalba“. 

Šios koreliacijos liudija, kad „EPALE“ platformoje numatytos veiklos ir galimybės 

suaugusiųjų švietėjams yra labai aktualios ir viena kitą labai įtakojančios ir papildančios. 

Manytume, kad toks stiprus koreliacinis ryšys ne tik liudija, bet ir patvirtina „EPALE“ platformoje 

numatytų veiklų asmeninį naudingumą visiems be išimties suaugusiųjų švietėjams, 

nepriklausomai  nuo to formaliajame ar neformaliajame švietime jie dalyvauja. Šią prielaidą 

pagrindžia ir tas faktas, kad suaugusiųjų švietėjų veiklos sritis (formalusis, neformalusis švietimas 

arba abu) neturi reikšmingų koreliacinių ryšių praktiškai nei su vienu tyrimo anketos klausimu. 

Išskyrus vieną silpną koreliaciją tarp priklausymo neformaliojo švietimo sričiai ir galimybės 

susirasti kolegų, bendraminčių naujiems projektams inicijuoti ir vykdyti. Šiuo atveju nustatyta netgi 

atvirkštinė koreliacija, kuri reiškia, kad tikėtina, jog neformaliojo suaugusiųjų švietimo srityje 

dirbantys švietėjai mažai ieško ir randa tokių bendradarbiavimo galimybių. Ir tai suprantama, nes, 

kaip jau esame minėję, suaugusiųjų švietėjų bendruomenė yra labai įvairi ir skirtinga, ypač 

dirbančių neformaliajame švietime, ir tradiciškai dėl savo darbo pobūdžio ir įvairovės įpratusi dirbti 

individualiai. Kita vertus, susirasti kolegų bendrai veiklai ir projektams šiame sektoriuje yra sunku 

ir dėl formalių, ir dėl asmeninių priežasčių. Kartais toje pačioje srityje ar toje pačioje vietovėje 

dirbantys suaugusiųjų švietėjai ne nežino vienas apie kitą. Tuo tarpu tokios platformos kaip 

„EPALE“ yra puiki galimybė burti suaugusiųjų švietėjų bendruomenę ir sukurti tas galimybes 

susirasti partnerių projektinei ir kitokiai veiklai.  

Tokios pat stiprios koreliacijos (nuo 0,6 iki 0,8) rastos ir tarp „EPALE“ struktūros ir 

naudojimosi jos galimybėmis patogumo vertinimo. Natūralu, kad tiems, kam yra aiški platformos 

struktūra, ja naudotis yra patogu, ir atvirkščiai, patogus naudojimasis didina platformos struktūros 

aiškumą. Bet kuriuo atveju, tai reiškia, kad „EPALE“ platformos struktūra ir patogumas ja 

naudojantis tenkina vartotoją.  

 Taip pat priklausančios stiprių koreliacijų grupei, tik kiek silpnesnės 

(nuo 0,61 iki 0,65) yra koreliacijos tarp kitų „EPALE“ platformos asmeninį naudingumą vertinančių 

teiginių: 

- Galintys „rasti informacijos savo andragoginei veiklai tobulinti“ taip pat teigia, 

kad gali „diskutuoti įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis“ bei 
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„sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius suaugusiųjų švietimo srityje bei 

susipažinti su jų turiniu“; 

- galintys „diskutuoti įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis“ taip 

pat gali „rasti teisinės informacijos man aktualiais suaugusiųjų švietimo 

klausimais“ 

- galintys „sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius suaugusiųjų švietimo 

srityje bei susipažinti su jų turiniu“ taip pat pažymėjo galimybę „skaityti 

mokslinius straipsnius apie suaugusiųjų švietimo tendencijas Lietuvoje ir 

pasaulyje“ bei galimybę „sužinoti apie žmones, aktyviai dirbančius suaugusiųjų 

švietimo srityje ir jų nuopelnus“ 

Tai vėlgi reiškia, kad „EPALE“ platforma yra tikrai asmeniškai naudinga jos 

vartotojams, kuriuos galima būtų traktuoti kaip tiesiogiai suinteresuotus vartotojus, kurie gali ne tik 

pasyviai naudotis ištekliais, kuriuos į platformą talpina suaugusiųjų švietimo srityje dirbantys 

profesionalai, bet ir patys aktyviai dalyvauti platformos turtinime, talpindami joje savo straipsnius, 

dalindamiesi naujienomis, komentuodami, tapdami partneriais ir t.t. Dėl šių priežasčių labai svarbu, 

ką respondentai mano ne tik apie esamą platformos variantą, bet ir kokių siūlymų turi jos 

tobulinimui. Tuo labiau, kad ir tarp šių dviejų blokų teiginių („EPALE“ platformos asmeninio 

naudingumo vertinimo ir siūlymų, kaip platforma galėtų geriau tenkinti tikslinių vartotojų 

poreikius) taip pat yra nemažai ir pakankamai stiprių koreliacinių ryšių. Vienas tokių yra tarp 

„Galiu rasti teisinės informacijos man aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais“ ir „Galėtų būti 

skelbiama daugiau mokslinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje“.  

Stiprios (nuo 0,61 iki 0,65) koreliacijos randamos ir tarp teiginių, išreiškiančių 

respondentų nuomonę apie „EPALE“ tobulinimo galimybes: 

- „Galėtų būti skelbiama daugiau mokslinės informacijos suaugusiųjų švietimo 

klausimais Lietuvoje ir pasaulyje“ ir „Galėtų būti skelbiama daugiau statistinės 

informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje“; 

- „Galėtų būti talpinama daugiau teisinės informacijos suaugusiųjų švietimo 

klausimais ir ji paaiškinama“ ir „Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių 

projektinei veiklai“,  

- „Galėtų būti skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų veiklos 

rezultatus“ ir „Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių projektinei veiklai“  

Iš pateiktų teiginių, matyti, kad respondentams aktuali yra mokslinė, tyrimais grįsta 

(statistinė) informacija apie suaugusiųjų švietimą. Taip pat jiems labai aktuali yra partnerių, pvz. 

projektinei veiklai, paieška. Su tuo natūraliai susijęs poreikis gauti daugiau teisinės informacijos 
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bei poreikis partnerystės ryšius užmegzti su aktyviais suaugusiųjų švietimo dalyviais. Tokiu būdu 

matome, kad ir partneriams keliami vis didesni kokybės ir patikimumo reikalavimai.  

Taip pat pastebėta, kad tiems, kam patinka estetinė platformos išvaizda, teigia, kad ir 

platformos struktūra jiems yra aiškesnė. Matyt, tai dar kartą patvirtina tai, kad tinkama vizualizacija 

yra ne tik estetiškai, bet ir metodiškai svarbus dalykas. Drįstume teigti, kad „EPALE“ estetinė 

išvaizda yra tinkama ir sukurianti palankias sąlygas vartotojui ją naudotis.  

 

2.2.6.2. Vidutinio stiprumo koreliacinių ryšių tarp vartotojų poreikio pasitenkinimo 

„EPALE“ galimybėmis ir poveikio analizė 

 

Pati didžiausia yra vidutinio stiprumo koreliacijų grupė (nuo 0,3 iki 0,6), kurią 

santykinai suskaidę į 0,05 žingsnio intervalus, gauname net 6 atskirus pogrupius, kuriuos ir 

išnagrinėsime. 

Stipriausios šioje grupėje koreliacijos (nuo 0,56 iki 0,6) yra vėl būdingos minėtų 

dviejų blokų: „EPALE“ platformos asmeninio naudingumo vertinimo ir siūlymų, kaip platforma 

galėtų geriau tenkinti tikslinių vartotojų poreikius – teiginiams. Tokio stiprumo koreliacinis ryšys 

rastas tarp šių „EPALE“ platformos asmeninio naudingumo vertinimo teiginių:  

13 Lentelė 

Koreliacinis ryšys (nuo 0,56 iki 0,6) tarp šių „EPALE“ platformos asmeninio naudingumo vertinimo 

teiginių 

Teiginių kodai 9.4 9.5 9.6 

9.1    

9.2    

9.4    

9.5    

9.1 - Galiu rasti informacijos savo andragoginei veiklai tobulinti 

9.2 - Galiu diskutuoti įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis  

9.4 - Galiu pasidalyti savo patirtimi ir sužinoti apie kitų patirtį suaugusiųjų švietime 

9.5 - Galiu rasti kolegų, bendraminčių naujiems projektams inicijuoti ir vykdyti 

9.6 - Galiu skaityti mokslinius straipsnius apie suaugusiųjų švietimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje  

  

Taip pat tokio pat stiprumo koreliacinis ryšys nustatytas tarp teiginių „Galiu diskutuoti 

įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis“ ir „Galėtų būti skelbiama daugiau statistinės 

informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje“. Pastarasis išreiškia vartotojų 

tobulinimo poreikius.  

 Taigi, matome, kad galimybė rasti informacijos savo andragoginei veiklai siejasi su 

galimybe rasti kolegų ir bendraminčių, o galimybė diskutuoti suaugusiųjų švietime aktualiomis 

temomis su galimybe dalintis patirtimi bei sužinoti kitų patirtis bei turtinti tą savo patirtį, skaitant 
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mokslinę literatūrą įvairiais klausimais. Kita vertus, būtent mokslinės, tyrimais grįstos, informacijos 

norima rasti dar daugiau. Respondentai tai įvardija, kaip platformos tobulinimo ir plėtros galimybę.  

Šio stiprumo koreliacijos tarp teiginių, susijusių su platformos tobulinimu, pastebimos tarp šių 

teiginių: 

14 Lentelė 

Koreliacinis ryšys (nuo 0,56 iki 0,6) tarp teiginių, susijusių su platformos tobulinimu 

Teiginių kodai 10.5 10.6 10.8 10.9 

10.3     

10.4     

10.5     

10.7     

10.3 - Galėtų būti talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir pasaulyje 

10.4 - Galėtų būti talpinamos įvairios metodinės priemonės, kurias būtų galima panaudoti andragoginei praktikai tobulinti 

10.5 - Galėtų vykti internetiniai seminarai (webinar‘ai) suaugusiųjų švietimo temomis 

10.6 - Galėtų būti dažniau inicijuojamos diskusijos tinklaraštyje (blog‘ai) aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

10.7 - Galėtų būti talpinama daugiau teisinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais ir ji paaiškinama 

10.8 - Galėtų būti skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų veiklos rezultatus 

10.9 - Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių projektinei veiklai  

    

 Kokybinė koreliaciniais ryšiais susijusių teiginių analizė leidžia teigti, kad vartotojai nori 

daugiau įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir pasaulyje, o taip pat 

informacijos apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų veiklos rezultatus, naujų metodikų, taip 

ir nuotolinio mokymosi priemonių (pvz. internetinių seminarų). Taip pat jiems reikia ir gyvų 

diskusijų, pasikeitimo nuomonėmis tiek su suaugusiųjų švietimo teoretikai, tiek su praktikais.  

  Taip pat akivaizdu, kad tie, kurie geba parašyti komentarą, inicijuoti diskusiją ar 

tinklaraštį, žino, ir kaip reikia patalpinti skelbimą, straipsnį ar kitą šaltinį. Tai patvirtina jų 

kompiuterinio raštingumo gebėjimų išsivystymo lygį. Akivaizdu, kad jį turintys, bus ir aktyvesni 

pačios „EPALE“ platformos vartotojai, ypač keičiant ir pildant jos turinį. 

  Truputį silpnesnės, bet vis dar pakankamai stiprios yra koreliacijos tarp likusių  abiejų 

analizuojamų blokų teiginių.  

15 Lentelė 

Koreliacinis ryšys (nuo 0,51 iki 0,55) tarp šių „EPALE“ platformos asmeninio naudingumo vertinimo 

teiginių 

Teiginių kodai 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

9.1       

9.2       

9.3       

9.4       

9.5       

9.6       

9.9       
9.1 - Galiu rasti informacijos savo andragoginei veiklai tobulinti 

9.2 - Galiu diskutuoti įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis  

9.3 - Galiu sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius suaugusiųjų švietimo srityje bei susipažinti su jų turiniu  

9.4 - Galiu pasidalyti savo patirtimi ir sužinoti apie kitų patirtį suaugusiųjų švietime 

9.5 - Galiu rasti kolegų, bendraminčių naujiems projektams inicijuoti ir vykdyti 
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9.6 - Galiu skaityti mokslinius straipsnius apie suaugusiųjų švietimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje 

9.7 - Galiu sužinoti apie žmones, aktyviai dirbančius suaugusiųjų švietimo srityje ir jų nuopelnus 

9.8 - Galiu skelbti informaciją suaugusiųjų švietimo tematika 

9.9 - Galiu bendrauti su kitais tinklaraščių (blogų), diskusijų, komentarų pagalba 

9.10 - Galiu rasti teisinės informacijos man aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

     

 Ir šie koreliaciniai ryšiai tarp galėjimo rasti informaciją ir mokslinės literatūros skaitymo, 

tarp galėjimo diskutuoti aktualiomis temomis ir galimybės sužinoti apie aktyviai dirbančius 

suaugusiųjų švietimo srityje bei galimybės skelbti savo turimą informaciją, tarp galimybės sužinoti 

apie renginius suaugusiųjų švietimo tematika ir teisinės informacijos radimu, tarp galimybės dalintis 

patirtimi ir galimybės susirasti partnerių ateities veikloms, tarp partnerių radimo ir galimybės 

bendrauti virtualiai, tarp mokslinės literatūros skaitymo ir galimybių dalintis įvairia informacija su 

kitais bei teisnių aspektų gilesnio išmanymo tik dar kartą įrodo visų „EPALE“ platformoje 

pradėtų veiklų aktualumą visiems suaugusiųjų švietėjams.  

 Tą patvirtina ir koreliacijos tarp teiginių, susijusių su platformos tobulinimu. 

16 Lentelė 

Koreliacinis ryšys (nuo 0,51 iki 0,55) tarp teiginių, susijusių su platformos tobulinimu 

  

 Analizuojant koreliacinius ryšius tarp aukščiau pateiktų teiginių, galima daryti prielaidas, 

kad tobulinant „EPALE“ platformą daugiau dėmesio reikėtų kreipti į mokslinės, tyrimais grįstos 

(taip pat ir statistinės) ir teisinės informacijos pateikimą, informavimą apie aktyviausius 

suaugusiųjų švietėjus, partnerių duomenų bazės kaupimą, įdomių faktų sklaidą ir galimybės 

dalinti patirtimi užtikrinimą. Tai patvirtina ir koreliacijos tarp tokių teiginių kaip „Galiu diskutuoti 

įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų švietimo temomis“ ir „Galėtų būti dažniau inicijuojamos 

diskusijos tinklaraštyje (blog‘ai) aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais“ ir „Galėtų būti 

skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų veiklos rezultatus“. Taip pat „Galiu rasti 

teisinės informacijos man aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais“ ir „Galėtų būti skelbiama 

daugiau statistinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje“.  

Teiginių kodai 10.3 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

10.1       

10.2       

10.3       

10.7       

10.9       

10.1 - Galėtų būti skelbiama daugiau mokslinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje 

10.2 - Galėtų būti skelbiama daugiau statistinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje 

10.3 - Galėtų būti talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir pasaulyje 

10.6 - Galėtų būti dažniau inicijuojamos diskusijos tinklaraštyje (blog‘ai) aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

10.7 - Galėtų būti talpinama daugiau teisinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais ir ji paaiškinama 

10.8 - Galėtų būti skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų veiklos rezultatus 

10.9 - Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių projektinei veiklai  

10.10 - Galėtų būti suteikta galimybė dalytis gerąja patirtimi ir diskutuoti apie tai su kolegomis 
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Taip pat, remiantis koreliacijos ryšių analize, galima teigti, kad tuos, kuriuos tenkina estetinė 

„EPALE“ platformos išvaizda, mano, kad naudotis platformos galimybėmis yra patogu, o tai savo 

ruožtu, reiškia, kad jie greitai randa juos dominančią informaciją. Tai taip pat nesunku padaryti ir 

tiems, kam yra aiški platformos struktūra. Kita vertus, tie, kurie neranda partnerių įvairioms savo 

veikloms ar nežino, kaip patalpinti platformoje straipsnį ar skelbimą, yra labiau nepatenkinti 

platformos turiniu ar abejoja „EPALE“ naudingumu jiems.  

 Kiek silpnesnės už ką tik aptartas yra koreliacijos nuo 0,46 iki 0,5. Reikia pripažinti, kad tokių 

koreliacijų yra jau daugiau, ir jos randamos tiek tarp bloko apie asmeninį „EPALE“ platformos 

naudingumą, tiek tarp bloko apie platformos tobulinimo galimybes teiginių, tiek ir tarp šių dviejų 

blokų teiginių.  

Kadangi vienas iš mūsų tyrimo siekių yra „EPALE“ tobulinimo galimybių paieška, detaliau 

paanalizuosime būtent šias dvi paskutines grupes: 

17 Lentelė 

Koreliacinis ryšys (nuo 0,46 iki 0,5) tarp teiginių, susijusių su platformos tobulinimu 

 

Teiginių kodai 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.10 

10.2       

10.3       

10.4       

10.6       

10.8       

10.2 - Galėtų būti skelbiama daugiau statistinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje  

10.3 - Galėtų būti talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir pasaulyje 

10.4 - Galėtų būti talpinamos įvairios metodinės priemonės, kurias būtų galima panaudoti andragoginei praktikai tobulinti 

10.5 - Galėtų vykti internetiniai seminarai (webinar‘ai) suaugusiųjų švietimo temomis 

10.6 - Galėtų būti dažniau inicijuojamos diskusijos tinklaraštyje (blog‘ai) aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

10.7 - Galėtų būti talpinama daugiau teisinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais ir ji paaiškinama 

10.8 - Galėtų būti skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų veiklos rezultatus 

10.10 - Galėtų būti suteikta galimybė dalytis gerąja patirtimi ir diskutuoti apie tai su kolegomis 

  

Tie, kurie norėtų „EPALE“ platformoje daugiau rasti įdomių faktų ir įvykių, taip pat nori 

įvairios metodinės medžiagos, internetinių seminarų, daugiau teisinės informacijos ir galimybių 

dalintis patirtimi. Poreikis gauti daugiau statistinės informacijos siejasi su siekiu daugiau 

dalyvauti diskusijose tinklaraštyje. Pastarasis poreikis taip pat siejasi su poreikiu gauti teisinę 

informaciją, sužinoti apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus bei patirties sklaida.  

 Išsiaiškinti platformos tobulinimo pagrindines tendencijas ir vartotojų poreikius, galima ir 

analizuojant tarpblokinius koreliacinius ryšius:   

18 Lentelė 

Tarpblokiniai koreliaciniai ryšiai (nuo 0,46 iki 0,5) 

Teiginių kodai 10.1 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

9.1         
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9.2         

9.3         

9.6         

9.7         

9.10         

9.1 - Galiu rasti informacijos savo andragoginei 

veiklai tobulinti 

9.2 - Galiu diskutuoti įvairiomis aktualiomis 

suaugusiųjų švietimo temomis  

9.3 - Galiu sužinoti apie Lietuvoje vykstančius 

renginius suaugusiųjų švietimo srityje bei susipažinti 

su jų turiniu  

9.6 - Galiu skaityti mokslinius straipsnius apie 

suaugusiųjų švietimo tendencijas Lietuvoje ir 

pasaulyje 

9.7 - Galiu sužinoti apie žmones, aktyviai dirbančius 

suaugusiųjų švietimo srityje ir jų nuopelnus 

9.10 - Galiu rasti teisinės informacijos man aktualiais 

suaugusiųjų švietimo klausimais  

 

10.1 - Galėtų būti skelbiama daugiau mokslinės informacijos suaugusiųjų 

švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje  

10.3 - Galėtų būti talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų 

švietimą Lietuvoje ir pasaulyje  

10.4 - Galėtų būti talpinamos įvairios metodinės priemonės, kurias būtų 

galima panaudoti andragoginei praktikai tobulinti 

10.6 - Galėtų būti dažniau inicijuojamos diskusijos tinklaraštyje (blog‘ai) 

aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

10.7 - Galėtų būti talpinama daugiau teisinės informacijos suaugusiųjų 

švietimo klausimais ir ji paaiškinama 

10.8 - Galėtų būti skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų 

veiklos rezultatus  

10.9 - Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių projektinei veiklai  

10.10 - Galėtų būti suteikta galimybė dalytis gerąja patirtimi ir diskutuoti 

apie tai su kolegomis 

  

Kaip matome iš lentelės, vienas iš didžiausių vartotojų poreikių ir kartu tobulinimo galimybių 

yra galimybė susipažinti, sužinoti daugiau apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus, susipažinti su jų 

veikla, patirtimi. Galima sakyti, kad ir patiems švietėjams, greta mokslinės, tyrimais grįstos, teisinės 

informacijos labai aktualus yra patirtinis ir praktinis mokymasis. Priešingu atveju, t.y. tokios 

galimybės nebuvimas gali netgi reikšti, kad galima būtų suabejoti visos platformos naudingumu 

suaugusiųjų švietėjams. Nesant galimybei dalintis gerąja patirtimi, taip pat būtų abejojama, ar 

vertėtų kolegas, draugus ir bendraminčius pakviesti prisijungti prie „EPALE“. Tai rodo, koks 

aktualus yra suaugusiųjų švietėjams mokymasis vieniems iš kitų ir iš patirties.  

 Koreliacijos, kurių stiprumo skaitinė raiška būtų nuo 0,41 iki 0,45, vėl yra būdinga blokų 

teiginiams viduje, bet daug dažnesnės yra tarpblokinės koreliacijos. 

19 Lentelė 

Tarpblokiniai koreliaciniai ryšiai (nuo 0,41 iki 0,45) 

 

Teiginių kodai 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

9.1           

9.2           

9.3           

9.6           

9.7           

9.9           

9.10           

9.1 - Galiu rasti informacijos savo andragoginei 

veiklai tobulinti 

9.2 - Galiu diskutuoti įvairiomis aktualiomis 

suaugusiųjų švietimo temomis  

9.3 - Galiu sužinoti apie Lietuvoje vykstančius 

renginius suaugusiųjų švietimo srityje bei susipažinti 

10.1 - Galėtų būti skelbiama daugiau mokslinės informacijos suaugusiųjų 

švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje  

10.2 - Galėtų būti skelbiama daugiau statistinės informacijos suaugusiųjų 

švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje 

10.3 - Galėtų būti talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų 

švietimą Lietuvoje ir pasaulyje  
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su jų turiniu  

9.6 - Galiu skaityti mokslinius straipsnius apie 

suaugusiųjų švietimo tendencijas Lietuvoje ir 

pasaulyje 

9.7 - Galiu sužinoti apie žmones, aktyviai dirbančius 

suaugusiųjų švietimo srityje ir jų nuopelnus 

9.9 - Galiu bendrauti su kitais tinklaraščių (blogų), 

diskusijų, komentarų pagalba 

9.10 - Galiu rasti teisinės informacijos man 

aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

 

10.4 - Galėtų būti talpinamos įvairios metodinės priemonės, kurias būtų 

galima panaudoti andragoginei praktikai tobulinti 

10.5 - Galėtų vykti internetiniai seminarai (webinar‘ai) suaugusiųjų 

švietimo temomis 

10.6 - Galėtų būti dažniau inicijuojamos diskusijos tinklaraštyje (blog‘ai) 

aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

10.7 - Galėtų būti talpinama daugiau teisinės informacijos suaugusiųjų 

švietimo klausimais ir ji paaiškinama 

10.8 - Galėtų būti skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų 

veiklos rezultatus  

10.9 - Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių projektinei veiklai  

10.10 - Galėtų būti suteikta galimybė dalytis gerąja patirtimi ir diskutuoti 

apie tai su kolegomis 

   

Kaip matome, galimybė tobulinti savo profesinę veiklą labai siejasi su galimybe rasti 

platformoje įdomių faktų ir įvykių aprašų, su internetiniais seminarais aktualiomis suaugusiųjų 

švietimo temomis, teisine informacija ir galimybe susirasti partnerių. Sąsajos tarp galimybės 

sužinoti apie Lietuvoje ir užsienyje vykstančius suaugusiųjų švietėjams aktualius įvykius ir įvairios 

metodinės, teisinės literatūros bei partnerių paieškos galimybėmis taip pat patvirtina vartotojų 

poreikius mokytis bendradarbiaujant, iš praktikos ir patirties.  

  Tarp šio stiprumo koreliacijų jau randama sąsajų ir tarp platformos asmeninio 

naudingumo vertinimo pagal atskirus parametrus ir apibendrinto platformos naudingumo visai 

švietėjų bendruomenei vertinimo. Čia irgi išryškėja noras būti ne tik pasyviais platformos 

vartotojais, bet talpinti ten savo informaciją, sužinoti apie suaugusiųjų švietėjams aktualius 

renginius ir pan. Natūralu, kad apsilankymo dažnis tiesiogiai, bet atvirkščiai susijęs su naudojimosi 

platforma patogumo įvertinimu. T.y. kuo nepatogiau naudotis, tuo mažiau lankomasi. Kita vertus, 

reti apsilankymai gali sukelti ir naudojimosi „EPALE“ nepatogumus, nes platforma yra nuolat 

atnaujinama, ir po ilgesnio laiko tarpo vėl joje apsilankęs vartotojas turės iš naujo su ja susipažinti. 

  Atskirų asmeninio platformos naudingumo vertinimas yra tiesiogiai susijęs ir su 

respondentų nuomone, kiek juos tenkina „EPALE“ turinys. Kita vertus, šios koreliacijos gali rodyti 

ir apklausos instrumento validumą.  

  Dar silpnesnės, tačiau pakankamai skaitlingos koreliacijos (nuo 0,36 iki 0,4) yra 

būdingos teiginiams, vertinantiems asmeninį platformos naudingumą ir jos naudingumą visiems 

Lietuvos suaugusiųjų švietėjams. Iš čia išryškėjusių koreliacinių ryšių būtų galima teigti, kad 

asmeniniam naudingumui respondentai teikė kiek didesnę reikšmę, nei apskritai. Galbūt tai 

galima paaiškinti ir tuo, kad asmeninio naudingumo klausimas buvo detalizuotas atskirais teiginiais, 

tuo tarpu nuomonės apie naudingumą visiems buvo klausiama abstrakčiai. Kita vertus, galbūt 

respondentams buvo sudėtinga įvertinti bendrąjį platformos naudingumą, nes jos gyvavimo laikas 

dar yra labai trumpas. Taip pat paaiškėjo, kad respondentus tenkina „EPALE“ turinys, jei aiškios 

yra prisijungimo prie platformos galimybės, aiški struktūra, žino, kaip palikti komentarą ir pan. Tą 

patį galima pasakyti ir apie respondentų nuomonę dėl „EPALE“ platformos naudojimosi.  
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Analizuojant teiginių sąsajas atskiruose bloguose, matyti, kad tokių sąsajų tarp asmeninio 

naudingumo vertinimo teiginių yra labai nedaug. 

20 Lentelė 

Koreliacinis ryšys (nuo 0,36 iki 0,4) tarp šių „EPALE“ platformos asmeninio naudingumo vertinimo 

teiginių 

Teiginių kodai 9.7 9.8 9.9 9.10 

9.1     

9.3     

9.5     

9.7     

9.1 - Galiu rasti informacijos savo andragoginei veiklai tobulinti 

9.3 - Galiu sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius suaugusiųjų švietimo srityje bei susipažinti su jų turiniu  

9.5 - Galiu rasti kolegų, bendraminčių naujiems projektams inicijuoti ir vykdyti 

9.7 - Galiu sužinoti apie žmones, aktyviai dirbančius suaugusiųjų švietimo srityje ir jų nuopelnus 

9.8 - Galiu skelbti informaciją suaugusiųjų švietimo tematika 

9.9 - Galiu bendrauti su kitais tinklaraščių (blogų), diskusijų, komentarų pagalba 

9.10 - Galiu rasti teisinės informacijos man aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

 

Panaši situacija ir analizuojant antrojo bloko teiginių koreliacinius ryšius.  

    21 Lentelė 

Koreliacinis ryšys (nuo 0,36 iki 0,4) tarp teiginių, susijusių su platformos tobulinimu 

Teiginių kodai 10.3 10.4 10.7 10.8 10.9 10.10 

10.1       

10.4       

10.5       

10.6       

10.1 - Galėtų būti skelbiama daugiau mokslinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje  

10.3 - Galėtų būti talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir pasaulyje  

10.4 - Galėtų būti talpinamos įvairios metodinės priemonės, kurias būtų galima panaudoti andragoginei praktikai tobulinti 

10.5 - Galėtų vykti internetiniai seminarai (webinar‘ai) suaugusiųjų švietimo temomis 

10.6 - Galėtų būti dažniau inicijuojamos diskusijos tinklaraštyje (blog‘ai) aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

10.7 - Galėtų būti talpinama daugiau teisinės informacijos suaugusiųjų švietimo klausimais ir ji paaiškinama 

10.8 - Galėtų būti skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų veiklos rezultatus  

10.9 - Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių projektinei veiklai  

10.10 - Galėtų būti suteikta galimybė dalytis gerąja patirtimi ir diskutuoti apie tai su kolegomis 

 

Daugiau randama koreliacinių ryšių tarp blokų teiginių. 

   22 Lentelė 

Tarpblokiniai koreliaciniai ryšiai (nuo 0,36 iki 0,4) 

Teiginių kodai 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.9 10.10 

9.1         

9.2         

9.3         

9.4         

9.5         

9.6         

9.7         

9.8         
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9.10         

9.1 - Galiu rasti informacijos savo andragoginei veiklai 

tobulinti 

9.2 - Galiu diskutuoti įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų 

švietimo temomis  

9.3 - Galiu sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius 

suaugusiųjų švietimo srityje bei susipažinti su jų turiniu  

9.4 - Galiu pasidalyti savo patirtimi ir sužinoti apie kitų patirtį 

suaugusiųjų švietime 

9.5 - Galiu rasti kolegų, bendraminčių naujiems projektams 

inicijuoti ir vykdyti 

9.6 - Galiu skaityti mokslinius straipsnius apie suaugusiųjų 

švietimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje 

9.7 - Galiu sužinoti apie žmones, aktyviai dirbančius 

suaugusiųjų švietimo srityje ir jų nuopelnus 

9.8 - Galiu skelbti informaciją suaugusiųjų švietimo tematika 

9.10 - Galiu rasti teisinės informacijos man aktualiais 

suaugusiųjų švietimo klausimais  

10.1 - Galėtų būti skelbiama daugiau mokslinės informacijos 

suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje  

10.2 - Galėtų būti skelbiama daugiau statistinės informacijos 

suaugusiųjų švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje 

10.3 - Galėtų būti talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie 

suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir pasaulyje  

10.4 - Galėtų būti talpinamos įvairios metodinės priemonės, kurias 

būtų galima panaudoti andragoginei praktikai tobulinti 

10.5 - Galėtų vykti internetiniai seminarai (webinar‘ai) 

suaugusiųjų švietimo temomis 

10.6 - Galėtų būti dažniau inicijuojamos diskusijos tinklaraštyje 

(blog‘ai) aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais  

10.9 - Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių projektinei 

veiklai  

10.10 - Galėtų būti suteikta galimybė dalytis gerąja patirtimi ir 

diskutuoti apie tai su kolegomis 

   

Šie ryšiai rodo, kad kai kurios „EPALE“ platformos teikiamos galimybės iš esmės tenkina 

respondentus, ir jie, nors ir siūlo tobulinti atitinkamas sritis, to nereikėtų suprasti, kaip platformos 

trūkumo, o verčiau, kaip tolesnės plėtros tendencijas.  

 

2.2.6.3. Silpniausių koreliacinių ryšių tarp vartotojų poreikio pasitenkinimo „EPALE“ 

galimybėmis ir poveikio analizė 

 

  Silpniausios koreliacijos (nuo 0,3 iki 0,35) vėl yra fiksuojamos tarp nemažos dalies 

teiginių tiek blokų viduje, tiek ir tarp jų, tačiau tai labiau rodo ne vartotojo nepasitenkinimą 

esamu „EPALE“ turiniu, bet daugiau jo tolesnio vystymo tendencijas ir galimybes. Įdomu, kad 

tarp šių koreliacijų yra daugiausiai atvirkštinės krypties sąsajų, t.y. tokių, kada vienam dėmeniui 

mažėjant, kitas didėja. Tai reiškia, kad respondentai, pvz. nesieja tarpusavyje platformos 

naudingumo Lietuvos suaugusiųjų švietėjams ir jos estetinės išvaizdos ir pan.  

 Apskritai tarp platformos asmeninio naudingumo ir jos tobulinimo galimybių bei 

naudojimosi ja patogumo egzistuoja tik silpnos koreliacijos. Tai, savo ruožtu, įgalina teigti, kad 

platformos turiniui, jo naudingumui suaugusiųjų švietėjams, tobulinat savo kvalifikaciją ar 

ieškant naujų suaugusiųjų švietimo plėtros ir tobulinimo galimybių, respondentai teikia didesnę 

reikšmę nei pačiai platformai ar jos valdymui. Kiek labiau pastarieji dalykai siejami su platformos 

tobulinimo poreikiais. Tai reiškia, kad respondentai domisi platforma, nori matyti ją dar turtingesnę 

įvairiais ištekliais ir galimybėmis bei patogesnę naudojimui dizaino ir valdymo prasme, ypač kai tai 

susiję su jų pačių aktyviu dalyvavimu.  
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2.2.7. II-jį tyrimo etapą apibendrinančios išvados 

  Atlikus „EPALE“ platformos tikslinės grupės analizę, darytinos tokios išvados: 

 „EPALE“ platformos vartotojų tikslinę grupę sudaro daugiausiai suaugusiųjų mokyklų 

mokytojai, suaugusiųjų neformalaus švietimo organizatoriai, suaugusiųjų mokymo koordinatoriai ir 

suaugusiųjų mokymo centrų darbuotojai.   

 Didelė dalis tikslinės grupės tai - Trečiojo amžiaus universiteto lektoriai, tęstinio 

profesinio mokymo organizatoriai, švietimo centrų specialistai, bibliotekos darbuotojai. Į tikslinę 

grupę taip pat įeina profesinių mokyklų, kolegijų, universitetų dėstytojai.  

 Taigi  „EPALE“ vartotojų tikslinė grupė yra įvairialypė, joje reprezentuojamos 

pagrindinės institucijos, vykdančios suaugusiųjų švietimą Lietuvoje, taip pat profesijos, tiesiogiai 

susijusios su edukaciniu darbu su suaugusiaisiais.  

Apibendrinant „EPALE“ platformos poveikį „pažengusiųjų“ vartotojų tikslinei 

grupei, teigtina, kad: 

 Dauguma apklaustųjų  platformoje yra užsiregistravę ir pilnai naudojasi vartotojų 

teisėmis, platformoje lankosi vidutiniškai kartą per savaitę, yra įvaldę „EPALE“ platformos 

mechanizmus. 

 Dauguma respondentų yra patenkinti platformos tyriniu ir mano jis esąs naudingas jų 

profesinei veiklai.   

 Svarbiausi platformos naudingumo kriterijai, paminėti „pažengusiųjų“ vartotojų: 

platforma teikia informacinius išteklius andragoginei veiklai tobulinti, teikia galimybes diskutuoti 

aktualiom temos su kolegomis Lietuvoje ir užsienyje, susipažinti su naujienomis sužagusiųjų 

švietimo srityje, ieškoti projektinės veiklos idėjų ir partnerių.  

 „EPALE“ platforma galėtų geriau tenkinti „pažengusiųjų“ vartotojų poreikius, jei: joje 

būtų talpinama metodinė medžiaga, būtų talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų 

švietimą Lietuvoje ir pasaulyje, būtų skelbiama daugiau statistinės informacijos suaugusiųjų 

švietimo klausimais 

Apibendrinus tyrimo dalyvių nuomones platformos turinio, struktūros, dizaino 

aspektais, formuluotinos tokios išvados: 

 Respondentams yra aišku, kaip prisijungti prie ,,EPALE“ platformos, jiems patinka 

platformos estetinė išvaizda, taip pat yra aiški jos struktūra,  patogu naudotis ,,EPALE“  platformos 

teikiamomis  galimybėmis.  

 Tačiau respondentams  sunkiau pasakyti, kaip diskutuoti portale, taip pat trūksta žinių, 

kaip patalpinti skelbimą, straipsnį ar kitą šaltinį į ,,EPALE“ platformą. Tai atskleidžia,  kur reikėtų 

atkreipti dėmesį ateityje plėtojant  ,,EPALE“ platformos veiklas.  
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 „EPALE“ platforma yra ypač vertinama tikslinės grupės kaip atvirieji informacijos ir 

mokymosi ištekliai bei kaip suaugusiųjų švietėjų bendradarbiavimo galimybė. Galima daryti 

prielaidą, kad, tikslinė grupės nuomone, „EPALE“ platforma turėtų teikti praktinės naudos 

suaugusiųjų švietėjų profesinei veiklai bei tarnauti kaip suaugusiųjų švietėjų bendruomenės „balso“ 

galimybė.  

 Atlikus analizę pagal tariamųjų demografinius duomenis išaiškėjo, kad „EPALE“ 

platformos funkcionalumu labiausiai yra patenkintos moterys. Jų nuomone prisijungimas prie 

„EPALE“  yra suprantamas, aiškus, o informacijos talpinimas nesudaro keblumų. Jaunesni 

platformos naudotojai gerai supranta kaip palikti komentarus, inicijuoti diskusijas, talpinti 

skelbimus, straipsnius ar kitą informaciją. Mieste gyvenančių respondentų nuomone, platformoje 

galima greitai rasti reikalingą ir dominančią informaciją.  

Atlikus tyrimo dalyvių pasiūlymų platformai tobulinti analizę, teiktinos tokios 

išvados: 

 „EPALE“ vartotojų grupė pasiūlė tobulinti kai kuriuos konkrečius platformos 

struktūros ir dizaino aspektus, kurie, jų nuomone, būtų svarbūs kuriant „vartotojui-draugišką“ 

svetainę.  

 Dauguma tyrimo dalyvių pageidautų daugiau praktinio pobūdžio informacijos 

platformoje, kurią būtų galima pritaikyti / panaudoti. Respondentai norėtų „išgirsti“ besimokančiųjų 

nuomones platformoje įvairiais suaugusiųjų švietimo aspektais, išsakyti nuomones ir balsuoti 

įvairiais suaugusiųjų švietimui aktualiais klausimais.  

 „EPALE“ platformoje galėtų būti daugiau vaizdinės medžiagos, kuri būtų patraukli ir 

informatyvi vartotojui, platformoje būtų galima patobulinti spalvų gamą, keičiant ją į labiau 

patrauklią vartotojui. Apklaustieji taip pat pasiūlė tobulinti struktūrą – jų manymu platformos 

struktūra galėtų būti aiškesnė.  

Atlikus „pažengusiųjų“ vartotojų klausimyno koreliacinę analizė, formuluotinos 

tokios išvados: 

   „EPALE“ platformoje numatytos veiklos ir galimybės suaugusiųjų švietėjams yra 

labai aktualios ir viena kitą labai įtakojančios ir papildančios. Platformoje numatytos veiklos yra 

asmeniškai naudingos visiems be išimties suaugusiųjų švietėjams, nepriklausomai  nuo to 

formaliajame ar neformaliajame švietime jie dalyvauja. Tačiau asmeniniam naudingumui 

respondentai teikė kiek didesnę reikšmę, nei apskritai platformos naudingumui visiems Lietuvos 

suaugusiųjų švietėjams. 

   „EPALE“ yra puiki galimybė burti suaugusiųjų švietėjų bendruomenę ir sukurti 

galimybes susirasti partnerių projektinei ir kitokiai veiklai, tačiau akivaizdu, kad daugiau tuo 
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naudojasi formaliojo švietimo srityje dirbantys suaugusiųjų švietėjai. Tuo tarpu neformaliojo 

suaugusiųjų švietimo srityje dirbantys švietėjai mažai ieško ir, natūralu, mažai randa tokių 

bendradarbiavimo galimybių  

   Respondentams, kuriems yra aiški platformos struktūra, ja naudotis yra patogu, ir 

atvirkščiai, patogus naudojimasis didina platformos struktūros aiškumą. Tai reiškia, kad „EPALE“ 

platformos struktūra ir patogumas ja naudojantis tenkina vartotoją.  

 „Pažengusieji“ „EPALE“ platformos vartotojai – respondentai – siekia ne tik pasyviai 

naudotis platformos ištekliais, bet ir patys aktyviai dalyvauti platformos turtinime, talpindami joje 

savo straipsnius, dalindamiesi naujienomis, komentuodami, tapdami partneriais ir t.t. 

 Respondentams aktuali yra mokslinė, tyrimais grįsta (statistinė) informacija apie 

suaugusiųjų švietimą. Taip pat jiems labai aktuali yra partnerių, pvz. projektinei veiklai, paieška. Su 

tuo natūraliai susijęs poreikis gauti daugiau teisinės informacijos bei poreikis partnerystės ryšius 

užmegzti su aktyviais suaugusiųjų švietimo dalyviais.   

   Respondentams, kuriems patinka estetinė platformos išvaizda, platformos struktūra 

yra aiškesnė. Tinkama vizualizacija yra ne tik estetiškai, bet ir metodiškai svarbus dalykas. 

„EPALE“ estetinė išvaizda yra tinkama ir sukurianti palankias sąlygas vartotojui ją naudotis.  

   Vartotojai nori daugiau įdomių faktų, įvykių apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir 

pasaulyje, taip pat informacijos apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų veiklos rezultatus, 

naujų metodikų, taip ir nuotolinio mokymosi priemonių (pvz. internetinių seminarų). Taip pat jiems 

reikia ir gyvų diskusijų, pasikeitimo nuomonėmis tiek su suaugusiųjų švietimo teoretikai, tiek su 

praktikais.  

   Turintys kompiuterinio raštingumo gebėjimų, bus ir aktyvesni pačios „EPALE“ 

platformos vartotojai, ypač keičiant ir pildant jos turinį. 

   Apklaustieji, kurie neranda partnerių įvairioms savo veikloms ar nežino, kaip 

patalpinti platformoje straipsnį ar skelbimą, yra labiau nepatenkinti platformos turiniu ar abejoja 

„EPALE“ naudingumu jiems. Nesant galimybei dalintis gerąja patirtimi, taip pat būtų abejojama, ar 

vertėtų kolegas, draugus ir bendraminčius pakviesti prisijungti prie „EPALE“. Tai rodo, koks 

aktualus yra suaugusiųjų švietėjams mokymasis vieniems iš kitų ir iš patirties.  

 Pažengę „EPALE“ vartotojai teigė, kad jiems patogu naudotis platforma: juos tenkina 

„EPALE“ turinys, jei aiškios yra prisijungimo prie platformos galimybės, aiški struktūra, žino, kaip 

palikti komentarą ir pan. Jų siūlymus reikėtų traktuoti ne kaip platformos trūkumus, o kaip tolesnės 

plėtros tendencijas.  
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 Platformos turiniui, jo naudingumui suaugusiųjų švietėjams, tobulinat savo 

kvalifikaciją ar ieškant naujų suaugusiųjų švietimo plėtros ir tobulinimo galimybių, respondentai 

teikia didesnę reikšmę nei pačiai platformai ar jos valdymui.  

 Respondentai domisi platforma, nori matyti ją dar turtingesnę įvairiais ištekliais ir 

galimybėmis bei patogesnę naudojimui dizaino ir valdymo prasme, ypač kai tai susiję su jų pačių 

aktyviu dalyvavimu.  
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REKOMENDACIJOS 

1. Kadangi „EPALE“ platforma yra ne tik nuolat atsinaujinanti, bet ir tikslingai tobulinama, 

plečiant jos turinį ir galimybes ir gerinant naudojimosi jomis sąlygas, o ir pati suaugusiųjų 

švietėjų bendruomenė yra nuolat kintanti, tikslinga ir toliau viešinti „EPALE“ platformą, 

supažindinant suaugusiųjų švietėjus su platformos galimybėmis ir naujovėmis, skatinant 

juos tapti aktyviais platformos dalyviais.   

2. Viešinant „EPALE“ platformą ir jos veiklas, organizuoti įvairių formų renginius, sudaryti 

informacinių renginių dalyviams realiai pamatyti platformos išteklius, jos valdymo 

ypatumus ir galimybes ar praktiškai patiems visa tai išbandyti.   

3. Tikslinga būtų supažindinimo su „EPALE“ platformos galimybėmis renginius diferencijuoti 

pagal suinteresuotas grupes, nes suaugusiųjų švietimo sektoriuje yra daug skirtingų poreikių 

turinčių suinteresuotų grupių.  

4. Pateikti, viešinti praktinius pavyzdžius apie „EPALE“ naudojimo galimybes suaugusiųjų 

švietimo sistemoje.  

5. Patobulinti informacijos pateikimo į platformą būdus.  

6. Į „EPALE“ platformos informacinius renginius kviesti ne tik suaugusiųjų švietėjus, bet ir 

besimokančiuosius suaugusiuosius, kuriems tai būtų naudinga mokymosi patirtis. 

7. Tobulinti „EPALE“ platformos turinį ir temas atsižvelgiant į tikslinės vartotojų grupės 

poreikius, nuolat viešinti platformos galimybes ir vykdyti vartotojų poreikių tyrimus. 

8. Talpinti „EPALE“ platformoje daugiau praktinio pobūdžio medžiagos, kurią platformos 

vartotojai galėtų pritaikyti profesinėje veikloje – tai skatintų tikslinės grupės vartotojus 

aktyviau jungtis prie platformos bei efektyviau naudotis platformos teikiamomis 

galimybėmis. 

9. Tobulinti „EPALE“ platformos techninius sprendimus siekiant plėtoti „vartotojui-

draugišką“ svetainę. 
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INFORMACINIS RENGINYS SKIRTAS SUPAŽINDINIMUI SU EPALE PLATFORMOS 

GALIMYBĖMIS 

Dalyvių apklausos anketa 

GERBIAMAS DALYVI, 

Siekdami plėtoti EPALE platformos veiklą Lietuvoje, apklausiame renginio dalyvius. Prašome 

atsakyti į toliau pateiktus klausimus remdamiesi savo nuomone. Naudokite tokią vertinimo 

sistemą:  

1= Visiškai nesutinku  

2= Nesutinku  

3= Sunku pasakyti  

4= Sutinku  

5= Visiškai sutinku 
Nr. Klausimai Vertinimas (1-5) 

1.  Ar renginio tema Jums buvo aktuali? 

 

 

2.  Ar supažindinimas su EPALE platforma Jums buvo naudingas? 

 

 

3.  Ar informacija apie EPALE platformą buvo pristatyta aiškiai ir suprantamai? 

 

 

4.  Ar Jus sudomino EPALE platformos veikla / galimybės? 

 

 

5.  Ar Jums aiški EPALE platformos struktūra, dizainas, registracijos principai? 

 

 

6.  Ar Jus sudomino EPALE turinys, temos? 

 

 

7.  Ar EPALE platformos ištekliai galėtų būti naudingi Jūsų praktinei veiklai? 

 

 

8.  Ar pasinaudosite EPALE platformos galimybėmis po šio renginio? 

 

 

9.  Ar norėtumėte sužinoti daugiau apie EPALE platformą? 

 

 

10.  Ar norėtumėte prisidėti prie EPALE platformos turinio plėtojimo (talpindami savo 

straipsnius, naujienas, inicijuodami diskusijas ir pan.)? 

 

11.  Ar paraginsite savo kolegas naudotis EPALE platformos galimybėmis? 

 

 

 

Kaip EPALE platforma galėtų padėti Jūsų 

darbe?..................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

Jūsų pasiūlymai renginių organizatoriams plėtojant EPALE platformos veiklą Lietuvoje: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Dėkojame už atsakymus! 
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Gerbiami EPALE platformos Vartotojai, 

Rūpindamiesi EPALE platformos turinio ir dizaino kokybės tobulinimu, atliekame vartotojų 

apklausas, kuriomis siekiame įžvelgti teigiamus ir silpnuosius šios Platformos ypatumus. Jūsų 

nuomonė mums labai svarbi, todėl prašome Jus išsamiai ir dalykiškai atsakyti į šioje anketoje 

pateiktus klausimus.  

 
1. Ar esate suaugusiųjų švietėjas?  

 

1. Taip  2. Ne  3. Nežinau 

 

2. Kokioje suaugusiųjų švietimo veiklos srityje dirbate? 

  
1. Formalus švietimas 

2. Neformalus švietimas 

3. Kita........................... 

 

3. Apibūdinkite savo vaidmenį suaugusiųjų švietimo srityje: 
............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................................................... ............

...................................................................................................................................................... 

 

4. Ar, Jūsų nuomone, EPALE platforma yra naudinga Lietuvos suaugusiųjų švietimui? 

 
1. Taip  2. Ne  3. Nežinau 

 

Kodėl? 

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................

...................................................................................................................................................... 

 

5. Kaip dažnai apsilankote EPALE platformoje? 

 

1. Kiekvieną dieną 

2. Kartą ar du kartus per savaitę  
3. Rečiau, negu kartą per savaitę 

4. Neatsimenu, labai retai 

5. Neteko apsilankyti  

 

6. Ar esate registruotas EPALE platformos vartotojas? 

1. Taip  2. Ne  3. Nežinau 

 

7. Ar Jus tenkina EPALE platformos turinys: 

 

1. Visiškai netenkina 

2. Netenkina 
3. Sunku pasakyti 

4. Tenkina 

5. Visiškai tenkina 

 

8. Ar Jums asmeniškai naudinga EPALE platforma?  

1. Taip  2. Ne  3. Nežinau 

9. Kuo Jums asmeniškai naudinga EPALE platforma: 
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Teiginius įvertinkite balais, kai: 
1. Nenaudinga 

2. Mažai naudinga 
3. Kartais naudinga 
4. Dažnai naudinga 
5. Labai naudinga 

Nr. Teiginys 1 2 3 4 5 

1. Galiu rasti informacijos savo andragoginei veiklai 

tobulinti  

     

2. Galiu diskutuoti įvairiomis aktualiomis suaugusiųjų 

švietimo temomis 

     

3. Galiu sužinoti apie Lietuvoje vykstančius renginius 
suaugusiųjų švietimo srityje bei susipažinti su jų 

turiniu 

     

4. Galiu pasidalyti savo patirtimi ir sužinoti apie kitų 

patirtį suaugusiųjų švietime 

     

5. Galiu rasti kolegų, bendraminčių naujiems projektams 

inicijuoti ir vykdyti  

     

6.  Galiu skaityti mokslinius straipsnius apie suaugusiųjų 

švietimo tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje 

     

7. Galiu sužinoti apie žmones, aktyviai dirbančius 

suaugusiųjų švietimo srityje ir jų nuopelnus 

     

8. Galiu skelbti informaciją suaugusiųjų švietimo 
tematika 

     

9. Galiu bendrauti su kitais tinklaraščių (blogų), 

diskusijų, komentarų pagalba 

     

10. Galiu rasti teisinės informacijos man aktualiais 

suaugusiųjų švietimo klausimais 

 

     

11.  Kita (įrašykite)  

 
 

     

 

 

10. Kaip, Jūsų nuomone, EPALE galėtų geriau tenkinti tikslinių vartotojų poreikius: 
Teiginius įvertinkite balais, kai: 

1. Nenaudinga 
2. Mažai naudinga 
3. Kartais naudinga 
4. Dažnai naudinga 
5. Labai naudinga 

Nr. Teiginys 1 2 3 4 5 

1. Galėtų būti skelbiama daugiau mokslinės informacijos suaugusiųjų 

švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje 

     

2. Galėtų būti skelbiama daugiau statistinės informacijos suaugusiųjų 

švietimo klausimais Lietuvoje ir pasaulyje 

     

3. Galėtų būti talpinama daugiau įdomių faktų, įvykių apie 

suaugusiųjų švietimą Lietuvoje ir pasaulyje 

     

4. Galėtų būti talpinamos įvairios metodinės priemonės, kurias būtų 

galima panaudoti andragoginei praktikai tobulinti 

     

5. Galėtų vykti internetiniai seminarai (webinar‘ai) suaugusiųjų 

švietimo temomis 

 

     

6.  Galėtų būti dažniau inicijuojamos diskusijos tinklaraštyje (blog‘ai) 

aktualiais suaugusiųjų švietimo klausimais 

     

7. Galėtų būti talpinama daugiau teisinės informacijos suaugusiųjų 

švietimo klausimais ir ji paaiškinama 
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8. Galėtų būti skelbiama apie aktyviausius suaugusiųjų švietėjus ir jų 

veiklos rezultatus 

     

9. Galėtų būti suteikta galimybė surasti partnerių projektinei veiklai  

 

     

10.  Galėtų būti suteikta galimybė dalytis gerąja patirtimi ir diskutuoti 

apie tai su kolegomis 

     

11.  Kita (įrašykite) 

 

 

     

 

11. Kaip siūlytumėte tobulinti EPALE platformos turinį, kad ji būtų Jums naudingesnė?  

............................................................................................................................. .........................

.......................................................................................................... ............................................

...................................................................................................................................................... 

Maloniai prašome atsakyti dar į keletą techninių klausimų   

Ar sutinkate su teiginiais: 

12. Man aišku, kaip prisijungti prie EPALE platformos. 

1. Visiškai nesutinku 2. Nesutinku 3. Sunku pasakyti 4. Sutinku 5. Visiškai sutinku 

13. Man patinka EPALE platformos estetinė išvaizda. 

1. Visiškai nesutinku 2. Nesutinku 3. Sunku pasakyti 4. Sutinku 5. Visiškai sutinku 

14. Man aiški EPALE platformos struktūra. 

1. Visiškai nesutinku 2. Nesutinku 3. Sunku pasakyti 4. Sutinku 5. Visiškai sutinku 

15. Man patogu naudotis EPALE platformos galimybėmis. 

1. Visiškai nesutinku 2. Nesutinku 3. Sunku pasakyti 4. Sutinku 5. Visiškai sutinku 

16. Greitai randu mane dominančią informaciją EPALE platformoje. 

1. Visiškai nesutinku 2. Nesutinku 3. Sunku pasakyti 4. Sutinku 5. Visiškai sutinku 

17. Žinau, kaip palikti komentarą, inicijuoti diskusiją, tinklaraštį. 

1. Visiškai nesutinku 2. Nesutinku 3. Sunku pasakyti 4. Sutinku 5. Visiškai sutinku 

18. Žinau, kaip patalpinti skelbimą, straipsnį ar kitą šaltinį. 

1. Visiškai nesutinku 2. Nesutinku 3. Sunku pasakyti 4. Sutinku 5. Visiškai sutinku 

 

19. Kaip siūlytumėte tobulinti EPALE platformos dizainą, struktūrą? 

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................ 

 20. Ar pakviesite į EPALE platformą prisijungti savo kolegas, bendraminčius, draugus? 
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1. Taip  2. Ne  3. Nežinau 

 

21. Jūs esate: 1. Moteris 2. Vyras 

 

22. Jūsų amžius: 1. 20-30 m. 2. 31-40 m. 3. 41-50 m. per 50 m. 

 

 

23. Jūs dirbate (galite pasirinkti kelis variantus):   

1. Trečiojo Amžiaus Universiteto veikloje 

2. Su suaugusiais jaunais žmonėmis  

3. Su kvalifikaciją keliančiais žmonėmis  

4. Su specialiųjų poreikių turinčiais asmenimis 

5. Su socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis 

6. Rengiate / perkvalifikuojate įmonių ir darbo biržos rekomenduotus asmenis 

7. Esate laisvai samdomas lektorius 

8. Kita............................................................................................... 

 

24. Vietovė, kurioje Jūs dirbate:  

 

1. Miestas  2. Miestelis  3. Kaimas 
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Procentinis vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal  amžių  

Lytis 20-30 m 31-40 m 41-50 m per 50 m 

Moteris  9.0% 20.0% 23.4% 13.8% 

Vyras 9.7% 17.9% 1.4% 4.8% 

 

Amžius 
Jūs esate Viso 

moteris vyras  

20-30 m. Dažnis 13 13 27 

%  13,5% 27,1% 18,6% 

31-40 m. Dažnis 29 26 55 

%  30,2% 54,2% 37,9% 

41-50 m. Dažnis 34 2 36 

%  35,4% 4,2% 24,8% 

per 50 m. Dažnis 20 7 27 

%  20,8% 14,6% 18,6% 

Viso Dažnis 96 48 145 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Procentinis vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal   darbo vietovę 

Lytis Miestas Miestelis kaimas 

Moteris  77.1% 16.7% 6.3% 

Vyras 73.5% 22.4% 4.1% 

 

Vietovė 
Lytis Viso 

moteris vyras  

miestas Dažnis 74 35 110 

%  77,1% 72,9% 75,9% 

miestelis Dažnis 16 11 27 

%  16,7% 22,9% 18,6% 

kaimas Dažnis 6 2 8 

%  6,3% 4,2% 5,5% 

Viso Dažnis 96 48 145 

%  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal darbo vietovę ir amžių 

Darbo 

vietovė 

20-30 m 31-40 m 41-50 m per 50 m 

Miestas  11.8% 43.6% 29.1% 15.5% 

Miestelis 44.4% 18.5% 11.1% 25.9% 

Kaims 25.0% 25.0% 12.5% 37.5% 

 

Vietovė 
Jūsų amžius 

Viso 20-30 m. 31-40 m. 41-50 m. per 50 m. 

miestas Dažnis 13 48 32 17 110 

%  48,1% 87,3% 88,9% 63,0% 75,9% 

miestelis Dažnis 12 5 3 7 27 

%  44,4% 9,1% 8,3% 25,9% 18,6% 

kaimas Dažnis 2 2 1 3 8 

%  7,4% 3,6% 2,8% 11,1% 5,5% 

Viso Dažnis 27 55 36 27 145 

%  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Teiginį, esantį lentelėje buvo paprašyta įvertinti balais, kai: 1 – visiškai nesutinku, 2 – nesutinku, 3 – sunku pasakyti, 4 

–sutinku, 5 – visiškai sutinku. Respondentų atsakymų duomenys  procentais pateikiami lentelėse.  

 

Procentinis vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Man aišku, kaip prisijungti prie EPALE 

platformos“ 
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Man aišku, kaip prisijungti prie 

EPALE platformos 
Lytis 

χ² df p-reikšmė 

moteris vyras 

Visiškai nesutinku 3,1% 4,2% 15,443 8 0,04 

Nesutinku 0,0% 2,1% 

Sunku pasakyti 21,9% 25,0% 

Sutinku 39,6% 58,3% 

Visiškai sutinku 35,4% 10,4% 

 

 

 

Procentinis vyrų ir moterų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Žinau, kaip patalpinti skelbimą, 

straipsnį ar kitą informacinį šaltinį“ 

Žinau, kaip patalpinti skelbimą, 

straipsnį ar kitą informacinį šaltinį 
Lytis 

χ² df p-reikšmė 

moteris vyras 

Visiškai nesutinku 9,4% 27,1% 16,972 8 0,03 

Nesutinku 17,7% 29,2% 

Sunku pasakyti 39,6% 22,9% 

Sutinku 30,2% 14,6% 

Visiškai sutinku 3,1% 6,3% 

 

 

Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Žinau, kaip patalpinti skelbimą, straipsnį 

ar kitą informacinį šaltinį“ atsižvelgiant į respondentų amžių. 

Žinau, kaip patalpinti skelbimą, 

straipsnį ar kitą informacinį 

šaltinį 

Amžius 

χ² df p-reikšmė 

20-30 m. 31-40 m. 41-50 m. Per 50 m. 

Visiškai nesutinku 7,4% 34,5% 0,0% 3,7% 43,742 12 0,000 

Nesutinku 29,6% 20,0% 11,1% 29,6% 

Sunku pasakyti 22,2% 27,3% 50,0% 40,7% 

Sutinku 25,9% 16,4% 36,1% 25,9% 

Visiškai sutinku 14,8% 1,8% 2,8% 0,0% 

 

 

 

Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Žinau, kaip palikti komentarą inicijuoti 

diskusiją, tinklaraštį“ atsižvelgiant į respondentų amžių. 

Žinau, kaip palikti komentarą 

inicijuoti diskusiją, tinklaraštį 
Amžius 

χ² df p-reikšmė 

20-30 m. 31-40 m. 41-50 m. Per 50 m. 

Visiškai nesutinku 7,4% 3,6% 0,0% 0,0% 24,989 12 0,015 

Nesutinku 25,9% 16,4% 11,1% 29,6% 

Sunku pasakyti 29,6% 47,3% 50,0% 51,9% 

Sutinku 22,2% 30,9% 38,9% 18,5% 

Visiškai sutinku 14,8% 1,8% 0,0% 0,0% 

 

 

Procentinis respondentų pasiskirstymas pagal atsakymus į klausimą „Greitai randu mane dominančią 

informaciją EPALE platformoje“ atsižvelgiant į respondentų gyvenamą vietovę. 

Greitai randu mane dominančią 

informaciją EPALE platformoje 
Gyvenama vietovė 

χ² df p-reikšmė 

Miestas Miestelis Kaimas 
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Visiškai nesutinku 1,8% 14,8% 0,0% 20,228 8 0,010 

Nesutinku 14,5% 18,5% 0,0% 

Sunku pasakyti 26,4% 29,6% 62,5% 

Sutinku 49,1% 29,6% 12,5% 

Visiškai sutinku 8,2% 7,4% 25,0% 
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I ETAPO Koreliacijų matrica  

 

Anketos klausimai 

Ar renginio 

tema Jums 
buvo 

aktuali? 

 

Ar 

supažindinimas 
su “EPALE” 

platforma Jums 

buvo naudingas? 

Ar informacija 
apie “EPALE” 

platformą buvo 

pristatyta 
aiškiai ir 

suprantamai? 

Ar Jus 

sudomino 

“EPALE” 
platformos 

veikla / 

galimybės? 
 

Ar Jums 

aiški 
“EPALE” 

platformos 

struktūra, 
dizainas, 

registracijos 

principai? 

Ar Jus 
sudomino 

“EPALE” 

turinys, 
temos? 

 

Ar “EPALE” 

platformos 

ištekliai 
galėtų būti 

naudingi Jūsų 

praktinei 
veiklai? 

Ar 

pasinaudosite 

“EPALE” 
platformos 

galimybėmis 

po šio 
renginio? 

Ar norėtumėte 

sužinoti 
daugiau apie 

“EPALE” 

platformą? 

Ar norėtumėte 

prisidėti prie 
“EPALE” platformos 

turinio plėtojimo 

(talpindami savo 
straipsnius, naujienas, 

inicijuodami 

diskusijas ir pan.)? 

Ar 

paraginsite 
savo kolegas 

naudotis 

“EPALE” 
platformos 

galimybėmis

? 

Klausimo numeris 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ar renginio tema Jums 

buvo aktuali? 
1 1 0,39393*** 0,24482*** 0,38780*** 0,27319 0,30546 0,43516*** 0,42375*** 0,47607*** 0,34152*** 0,39026*** 

Ar supažindinimas su 
“EPALE” platforma 

Jums buvo naudingas? 

2 0,39393*** 1 0,30351 0,35720*** 0,27998 0,40695*** 0,36355*** 0,33751*** 0,29853*** 0,26634 0,26917 

Ar informacija apie 

“EPALE” platformą 
buvo pristatyta aiškiai ir 

suprantamai? 

3 0,24482*** 0,30351 1 0,19944** 0,38495*** 0,34979*** 0,25148*** 0,26054 0,23198*** 0,13479* 0,21421*** 

Ar Jus sudomino 
“EPALE” platformos 

veikla / galimybės 

4 0,38780*** 0,35720*** 0,19944** 1 0,28208 0,44340*** 0,44989*** 0,44612*** 0,45861*** 0,49740*** 0,38150*** 

Ar Jums aiški “EPALE” 

platformos struktūra, 
dizainas, registracijos 

principai? 

5 0,27319 0,27998 0,38495*** 0,28208 1 0,27779 0,25008*** 0,28958 0,24080*** 0,24109*** 0,14291* 

Ar Jus sudomino 

“EPALE” turinys, 

temos? 

6 0,30546 0,40695*** 0,34979*** 0,44340*** 0,27779 1 0,43669*** 0,38898*** 0,41367*** 0,47320*** 0,36323*** 

Ar “EPALE” platformos 

ištekliai galėtų būti 
naudingi Jūsų praktinei 

veiklai? 

7 0,43616*** 0,36355*** 0,25148*** 0,44989*** 0,25008*** 0,43669*** 1 0,51618*** 0,42914*** 0,55310*** 0,40906*** 

Ar pasinaudosite 
“EPALE” platformos 

galimybėmis po šio 

renginio? 

8 0,42375*** 0,33751*** 0,26054 0,44612*** 0,28958 0,38898*** 0,51618*** 1 0,52329*** 0,47862*** 0,30902 

Ar norėtumėte sužinoti 
daugiau apie “EPALE” 

platformą? 

9 0,47607*** 0,29852 0,23198*** 0,45861*** 0,24080*** 0,41367*** 0,42914*** 0,52329*** 1 0,54096*** 0,36890*** 

Ar norėtumėte prisidėti 
prie “EPALE” 

platformos turinio 

plėtojimo (talpindami 
savo straipsnius, 

naujienas, inicijuodami 

diskusijas ir pan.)? 

10 0,34152*** 0,26634 0,13480* 0,49741*** 0,24109*** 0,47320*** 0,53100*** 0,47862*** 0,54096*** 1 0,41731*** 

Ar paraginsite savo 

kolegas naudotis 

“EPALE” platformos 
galimybėmis? 

11 0,39026*** 0,26917 0,21421** 0,38150*** 0,14291* 0,36323*** 0,40906*** 0,30902 0,36890*** 0,41731*** 1 

* - kai statistinio reikšmingumo lygmuo yra < 0,05;     ** - - kai statistinio reikšmingumo lygmuo yra < 0,01;      *** - - kai statistinio reikšmingumo lygmuo yra < 0,001 
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II-etapo Koreliacijų matrica  

 

Anketos klausimai 
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in

g
a 

L
ie

tu
v
o
s 

su
au

g
u
si

ų
jų

 šv
ie

ti
m

u
i?

 

K
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p
 d

až
n
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la
n
k
o
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E
P

A
L

E
 p

la
tf

o
rm

o
je

? 

A
r 

es
at

e 
re

g
is

tr
u
o
ta

s 
E

P
A

L
E

 

p
la

tf
o
rm

o
s 

v
ar

to
to

ja
s?

  

A
r 

Ju
s 

te
n
k
in

a 
E

P
A

L
E

 

p
la

tf
o
rm

o
s 

tu
ri

n
y
s:

 

A
r 

Ju
m

s 
as

m
en

iš
k
ai

 n
au

d
in

g
a 

E
P

A
L

E
 p

la
tf

o
rm

a?
   

Kuo Jums asmeniškai naudinga EPALE platforma: 

F
o
rm

al
u
si

s 
 

n
ef

o
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u
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s 

k
it

a 

G
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i 
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G
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 d
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k
u
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o
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įv
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o
m
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k
tu
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m
is

 

su
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g
u
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ų
jų

 š
v
ie

ti
m

o
 

te
m

o
m
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G
al

iu
 s

u
ži

n
o
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 a
p
ie

 

L
ie

tu
v
o
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 v
y
k
st

an
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u
s 
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n
g
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iu
s 

su
au

g
u
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ų
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šv
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m

o
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p
až
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u
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ų
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u
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n
iu

 

G
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y
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 s
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o
 

p
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m
i 
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u
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n
o
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ap
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it

ų
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tį
 

su
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g
u
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ų
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 š
v
ie
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m

e
 

G
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iu
 r
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o
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g
ų
, 

b
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d
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m
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ų
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au
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s 

p
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k
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m
s 
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u
o
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r 

v
y
k
d
y
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G
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iu
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k
ai
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ti

 

m
o
k
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s 
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ip
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s 

ap
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 s
u
au

g
u
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ų
jų

 

šv
ie

ti
m

o
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d
en
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s 

L
ie

tu
v
o
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r 

p
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ly
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G
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u
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n
o
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p
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o
n
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v
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i 

d
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b
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u
s 
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g
u
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ų
jų

 

šv
ie

ti
m

o
 s
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ty
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 i

r 
jų

 

n
u
o
p
el

n
u
s 

G
al

iu
 s

k
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b
ti
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ą 

su
au

g
u
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ų
jų
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v
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m
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m
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a 

G
al

iu
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d
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u
ti

 s
u
 

k
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s 

ti
n
k
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šč

ių
 

(b
lo

g
ų
),

 d
is

k
u
si

jų
, 

k
o
m

en
ta

rų
 p

ag
al

b
a 

G
al

iu
 r

as
ti

 t
ei

si
n
ės

 

in
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rm
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o
s 

m
an

 

ak
tu

al
ia

is
 s

u
au

g
u
si

ų
jų

 

šv
ie

ti
m

o
 k

la
u
si

m
ai

s 

 

Klausimo numeris 1 2.1 2.2 2.3 4 5 6 7 8 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

Ar esate suaugusiųjų 

švietėjas?  
1 1 0,16* 0,18* -0,14 0,01 0,05 0,08 0,04 0,07 0,08 -0,02 0, 05 0,06 0,01 0,08 - 0,05 0,01 - 0,02 0,06 

Kokioje 

suaugusiųjų 

švietimo 

veiklos srityje 

dirbate? 

Forma

lusis  
2.1 0,16* 1 -0,45*** - 0,19* - 0,10 0,01 0,20* - 0,01 0,17* 0,06 0,16* 0,03 0,04 0,10 0,12 0,15 - 0,06 0,03 0,22** 

Nefor

malusi

s 

2.2 0,18* -0,45*** 1 - 0,16* 0,13 0,02 - 0,08 - 0,20** 0,01 - 0,10 - 0,15 - 0,09 - 0,12 - 0,31*** - 0,22** - 0,32 - 0,11 - 0,23** - 0,15 

kita 
2.3 -0,14 -0,19* -0,16* 1 0,02 - 0,01 0,05 - 0,02 0,08 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,02 - 0,01 - 0,09 0,08 0,02 - 0,04 - 0,06 

Ar, EPALE platforma 

yra naudinga Lietuvos 

suaugusiųjų švietimui? 

4 0,01 -0,10 0,13 0,01 1 0,24** 0,07 - 0,38*** 0,27** - 0,25** - 0,38 - 0,42*** - 0,40*** - 0,32 - 0,37 - 0,47*** - 0,44*** - 0,36 - 0,31*** 

Kaip dažnai apsilankote 

EPALE platformoje? 
5 0,05 0,00 0,02 - 0,01 0,24* 1 0,22** - 0,30* 0,23** - 0,16 - 0,17* - 0,21** - 0,19* - 0,14 - 0,14 - 0,13 - 0,14 0,01 - 0,10 

Ar esate registruotas 

EPALE platformos 

vartotojas? 

6 0,08 0,20* -0,08 0,05 0,07 0,23** 1 - 0,17 0,18* 0,05 0,07 - 0,07 - 0,19* - 0,08 - 0,01 0,07 0,05 - 0,03 0,04 

Ar Jus tenkina EPALE 

platformos turinys: 
7 0,04 -0,01 -0,20* - 0,02 -0,38 - 0,30*** - 0,17* 1 - 0,32 0,45*** 0,41*** 0,44*** 0,45*** 0,51*** 0,49*** 0,36 0,32 0,42*** 0,22** 

Ar Jums asmeniškai 

naudinga EPALE 

platforma?  

8 0,07 0,17* 0,01 0,08 0,27** 0,24** 0,18* - 0,32 1 - 0,14 0,08 - 0,10 - 0,06 - 0,22** - 0,10 - 0,13 - 0,25** - 0,21** 0,15 
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9.1 

 
0,08 0,06 -0,10 - 0,02 -0,25** - 0,16 0,05 0,45*** - 0,14 1 0,62*** 0,61*** 0,41*** 0,55*** 0,52*** 0,49*** 0,38 0,41*** 0,41*** 

9.2 

 
-0,02 0,16* -0,15 - 0,03 -0,38 - 0,17* 0,07 0,41*** 0,08 0,62*** 1 0,66*** 0,58*** 0,46*** 0,57*** 0,54*** 0,51*** 0,49*** 0,61*** 

9.3 

 
0,05 0,03 -0,09 - 0,05 - 0,42*** - 0,21** - 0,07 0,44*** - 0,10 0,61*** 0,66*** 1 0,68*** 0,48*** 0,62*** 0,64*** 0,38 0,45*** 0,54*** 

9.4 

 
0,06 0,04 -0,12 - 0,02 - 0,40*** - 0,19* - 0,19* 0,45*** - 0,06 0,41*** 0,58*** 0,68*** 1 0,54*** 0,60*** 0,48*** 0,45*** 0,46*** 0,49*** 

9.5 

 
0,01 0,10 -0,31*** - 0,01 - 0,33 - 0,14 - 0,08 0,51*** - 0,22** 0,55*** 0,46*** 0,48*** 0,54*** 1 0,60*** 0,40*** 0,40*** 0,54*** 0,`32 

9.6 

 
0,08 0,12 -0,22** - 0,09 - 0,37 - 0,14 - 0,01 0,49*** - 0,10 0,52*** 0,57*** 0,62*** 0,60*** 0,60*** 1 0,69*** 0,52*** 0,54*** 0,54*** 

9.7 

 
-0,05 0,15 -0,32 0,08 - 0,47*** - 0,13 0,08 0,36 - 0,13 0,49*** 0,54*** 0,64*** 0,48*** 0,40*** 0,69*** 1 0,46*** 0,36 0,39*** 

9.8 

 
0,00 -0,06 -0,11 0,02 - 0,44*** - 0,14 0,05 0,32 - 0,25** 0,38 0,51*** 0,38 0,45*** 0,40*** 0,52*** 0,46*** 1 0,66*** 0,38 

9.9 

 
-0,02 0,03 -0,23** - 0,04 - 0,36 0,01 - 0,02 0,42*** - 0,21* 0,41*** 0,49*** 0,45*** 0,46*** 0,54*** 0,54*** 0,36 0,66*** 1 0,51*** 

9.10 

 
0,06 0,22** -0,15 - 0,06 - 0,31*** - 0,10 0,04 0,22** 0,15 0,41*** 0,61*** 0,54*** 0,49*** 0,32 0,54*** 0,39*** 0,38 0,51*** 1 
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10.1 

 
0,12 0,14 -0,09 - 0,01 - 0,19* 0,01 0,12 0,08 0,03 0,33 0,50*** 0,36 0,34 0,37 0,36 0,20** 0,34 0,41*** 0,63*** 

10.2 

 
0,03 0,10 -0,03* 0,06 - 0,19* - 0,16 - 0,02 0,15 0,14 0,37 0,56*** 0,33 0,26*** 0,29*** 0,32 0,25** 0,21** 0,26*** 0,52*** 

10.3 

 
0,14 -0,06 0,16 - 0,09 - 0,17* - 0,08 - 0,16* 0,25** - 0,12 0,41*** 0,46*** 0,40*** 0,34 0,25** 0,42*** 0,38 0,32*** 0,20** 0,36 

10.4 

 
-0,01 -0,17* 0,09 - 0,23** - 0,21** - 0,02 - 0,01 0,27*** - 0,26** 0,50*** 0,38 0,41*** 0,22** 0,28*** 0,32 0,33 0,36 0,32*** 0,25** 

10.5 

 
0,10 -0,09 0,05 - 0,10 - 0,09*** - 0,03 - 0,12 0,21** - 0,15 0,41*** 0,37 0,36 0,30*** 0,22** 0,40*** 0,33 0,33 0,34 0,30*** 

10.6 

 
0,12 0,01 -0,07 0,10 - 0,28** - 0,14 - 0,12 0,20** 0,06 0,31*** 0,55*** 0,31*** 0,37 0,24*** 0,42*** 0,41*** 0,37 0,29*** 0,47*** 
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10.7 

 
0,09 0,05 -0,01 0,03 - 0,25** - 0,10 0,07 0,20** - 0,01 0,42*** 0,44*** 0,45*** 0,31*** 0,24** 0,50*** 0,34 0,35 0,28*** 0,46*** 

10.8 

 
0,06 0,09 0,05 - 0,03 - 0,26*** 0,05 0,15 0,16* 0,07 0,47*** 0,55*** 0,47*** 0,12 0,23** 0,46*** 0,49*** 0,25** 0,28*** 0,48*** 

10.9 

 
0,04 -0,01 0,01 - 0,02 - 0,29* - 0,09 0,06 0,28*** - 0,08 0,42*** 0,47*** 0,40*** 0,19* 0,26*** 0,42*** 0,42*** 0,32 0,33 0,43*** 

10.10 

 
-0,07 -0,08 -0,06 0,20* - 0,18* 0,05 - 0,16* 0,22** - 0,08 0,27*** 0,40*** 0,37 0,28*** 0,30*** 0,47*** 0,45*** 0,27*** 0,31*** 0,25** 

Man aišku, kaip 

prisijungti prie EPALE 

platformos 

12 -0,02 0,06 -0,12 - 0,01 - 0,20 - 0,18* - 0,20* 0,37 - 0,07 0,28*** 0,31*** 0,44*** 0,47*** 0.21** 0,42*** 0,34 0,27*** 0,32 0,34 

Man patinka EPALE 

platformos estetinė 

išvaizda 

13 -0,02 0,04 -0,20** - 0,07 - 0,33 - 0,23** 0,01 0,42*** - 0,14 0,28*** 0,31*** 0,34 0,34 0,36*** 0,41*** 0,29*** 0,30*** 0,29*** 0,25** 

Man aiški EPALE 

platformos struktūra 
14 0,03 -0,09 -0,06 0,05 - 0,28*** - 0,38 - 0,03 0,36 - 0,20* 0,38 0,29*** 0,30*** 0,31*** 0,29 0,34 0,22** 0,36 0,32 0,25** 

Man patogu naudotis 

EPALE platformos 

galimybėmis 

15 -0,02 0,01 -0,24** 0,14 - 0,36 - 0,43*** - 0,13 0,45*** - 0,29*** 0,34 0,25*** 0,29*** 0,35 0,38 0,32 0,27*** 0,32 0,37 0,32 

Greitai randu mane 

dominančią informaciją 

EPALE platformoje 

16 -0,09 -0,02 -0,13 - 0,08 - 0,22* - 0,33 - 0,02 0,18* - 0,41*** 0,23** 0,17* 0,09 0,20* 0,18* 0,16* 0,22** 0,28*** 0,16 0,12 

Žinau, kaip palikti 

komentarą, inicijuoti 

diskusiją, tinklaraštį 

17 -0,08 -0,07 -0,11 - 0,14 - 0,27*** - 0,31*** - 0,20** 0,38 - 0,28** 0,28*** 0,16* 0,26*** 0,26** 0,20** 0,31*** 0,28*** 0,18* 0,17* 0,19* 

Žinau, kaip patalpinti 

skelbimą, straipsnį ar 

kitą šaltinį 

18 -0,06 -0,14 0,02 -0,10 - 0,05 - 0,14 0,02 0,22** - 0,52*** 0,08 - 0,11 - 0,01 0,02 0,13 0,01 - 0,07 0,11 0,25** 0,09 

Ar pakviesite į EPALE 

platformą prisijungti 

savo kolegas, 

bendraminčius, draugus 

20 -0,01 -0,04 0,13 0,02 0,15 0,17* 0,20** - 0,31*** 0,13 - 0,18* - 0,19* - 0,39*** - 0,30*** - 0,26** - 0,31*** - 0,31*** - 0,15 - 0,20** - 0,26** 

* statistinio reikšmingumo lygmuo, kai < 0,05;  ** statistinio reikšmingumo lygmuo, kai < 0,01;  *** statistinio reikšmingumo lygmuo, kai < 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koreliacijų matrica (tęsinys) 

 

Anketos klausimai 
Kaip, Jūsų nuomone, EPALE galėtų geriau tenkinti tikslinių vartotojų poreikius Man 

aišku, 

Man 

patinka 

Man aiški 

EPALE 

Man 

patogu 

Greitai 

randu 

Žinau, 

kaip 

Žinau, 

kaip 

Ar 

pakviesite 
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skelbiama 

daugiau 

mokslinės 

informacij

os 

suaugusių

jų 

švietimo 

klausimai

s 

Lietuvoje 

ir 

pasaulyje 

skelbiama 

daugiau 

statistinės 

informacij

os 

suaugusių

jų 

švietimo 

klausimai

s 

Lietuvoje 

ir 

pasaulyje 

talpinama 

daugiau 

įdomių 

faktų, 

įvykių 

apie 

suaugusių

jų 

švietimą 

Lietuvoje 

ir 

pasaulyje 

talpinamo

s įvairios 

metodinės 

priemonės

, kurias 

būtų 

galima 

panaudoti 

andragogi

nei 

praktikai 

tobulinti 

vykti 

internetini

ai 

seminarai 

(webinar‘

ai) 

suaugusių

jų 

švietimo 

temomis 

dažniau 

inicijuoja

mos 

diskusijos 

tinklarašt

yje 

(blog‘ai) 

aktualiais 

suaugusių

jų 

švietimo 

klausimai

s 

talpinama 

daugiau 

teisinės 

informacij

os 

suaugusių

jų 

švietimo 

klausimai

s ir ji 

paaiškina

ma 

skelbiama 

apie 

aktyviausi

us 

suaugusių

jų 

švietėjus 

ir jų 

veiklos 

rezultatus 

suteikta 

galimybė 

surasti 

partnerių 

projektine

i veiklai 

 

suteikta 

galimybė 

dalytis 

gerąja 

patirtimi 

ir 

diskutuoti 

apie tai su 

kolegomis 

kaip 

prisijungti 

prie 

EPALE 

platformo

s 

EPALE 

platformo

s estetinė 

išvaizda 

platformo

s struktūra 

naudotis 

EPALE 

platformo

s 

galimybė

mis 

mane 

dominanč

ią 

informacij

ą EPALE 

platformo

je 

palikti 

komentar

ą, 

inicijuoti 

diskusiją, 

tinklaraštį 

patalpinti 

skelbimą, 

straipsnį 

ar kitą 

šaltinį 

į EPALE 

platformą 

prisijungti 

savo 

kolegas, 

bendrami

nčius, 

draugus 

Klausimo numeris 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 12 13 14 15 16 17 18 20 

Ar esate suaugusiųjų 

švietėjas?  
1 0,12 0,03 0,14 - 0, 01 0,11 0,12 0,09 0.06 0,04 - 0,07 - 0,02 - 0,02 0,03 - 0,02 - 0,09 - 0,08 - 0,06 - 0,01 

Kokioje 

suaugusiųjų 

švietimo 

veiklos srityje 

dirbate? 

Forma

lusis  
2.1 0,14 0,10 - 0,06 - 0,17* - 0,09 0,01 0,05 0,09 - 0,01 - 0,08 0,06 0,04 

- 0,09 
0,01 - 0,02 - 0,07 - 0,14 - 0,04 

Nefor

malusi

s 

2.2 - 0,09 - 0,03 0,16* - 0,09 0,05 - 0,07 - 0,01 0,05 0,01 - 0,06 - 0,12 - 0,20** 

- 0,06 

- 0,24** - 0,13 -0.11 0,02 0,13 

kita 
2.3 - 0,01 0,06 - 0,09 - 0,23** - 0,10 0,10 0,03 - 0,03 - 0,01 0,19* - 0,01 - 0,07 

0,05 
0,14 - 0,08 - 0,14 - 0,10 0,02 

Ar, EPALE platforma 

yra naudinga Lietuvos 

suaugusiųjų švietimui? 

4 - 0,19* - 0,19* - 0,17* - 0,22** - 0,09 - 0,28*** - 0,25** - 0,26*** - 0,29*** - 0,18* - 0,20** - 0,33 - 0,28*** - 0,36 - 0,22** - 0,27** - 0,05 0,15 

Kaip dažnai apsilankote 

EPALE platformoje? 
5 0,01 - 0,16 - 0,08 - 0,02 - 0,03 - 0,14 - 0,10 0,05 - 0,09 0,05 - 0,18* - 0,23** - 0,38 - 0,43*** - 0,33 - 0,31*** - 0,14 0,17 

Ar esate registruotas 

EPALE platformos 

vartotojas? 

6 0,12 - 0,02 - 0,16* - 0,01 - 0,12 - 0,12 0,07 0,15 0,06 - 0,16* - 0,20** 0,01 0,03 - 0,13 - 0,02 - 0,20** 0,02 0,20* 

Ar Jus tenkina EPALE 

platformos turinys: 
7 0,08 0,15 0,25** 0,27** 0,21** 0,20* 0,20** 0,16* 0,28*** 0,22** 0,37 0,42*** - 0,36 0,45*** 0,18* 0,38 0,22** - 0,31*** 

Ar Jums asmeniškai 

naudinga EPALE 

platforma?  

8 0,03 0,14 - 0,02 - 0,26** - 0,15 0,06 - 0,01 0,07 - 0,08 - 0,08 - 0,07 - 0,14* - 0,20* - 0,29*** - 0,41*** - 0,28*** - 0,52*** 0,13 
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9.1 

 
0,33 0,37 0,41*** 0,50*** 0,41*** 0,31*** 0,42*** 0,47*** 0,42*** 0,27** 0,28*** 0,28*** 0,38 0,34 0,23** 0,28*** 0,08 - 0,18* 

9.2 

 
0,50*** 0,56*** 0,46*** 0,38 0,37 0,55*** 0,44*** 0,55*** 0,47*** 0,40*** 0,31*** 0,31*** 0,30*** 0,25** 0,17* 0,16* - 0,11 - 0,19* 

9.3 

 
0,36 0,33 0,40*** 0,44*** 0,36 0,31*** 0,45*** 0,47*** 0,40*** 0,37 0,44*** 0,34 0,30*** 0,30*** 0,09 0,26** - 0,01 -0,40*** 

9.4 

 
0,34 0,26*** 0,34 0,22** 0,30*** 0,37 0,31*** 0,12 0,19* 0,28*** 0,47*** 0,34 0,31*** 0,35 0,20* 0,26*** 0,02 -0,30*** 

9.5 

 
0,37 0,29*** 0,25** 0,28*** 0,22** 0,24*** 0,24*** 0,23** 0,26** 0,30*** 0,21** 0,36 0,29*** 0,38 0,18* 0,20** 0,13 - 0,26*** 

9.6 

 
0,36 0,32 0,42*** 0,32 0,40*** 0,42*** 0,50*** 0,46*** 0,42*** 0,47*** 0,42*** 0,41*** 0,34 0,32 0,16* 0,31*** 0,01 - 0.31*** 

9.7 

 
0,20** 0,25*** 0,38 0,33 0,33 0,41*** 0,34 0,49*** 0,42*** 0,45*** 0,34 0,29*** 0,22** 0,27*** 0,22** 0,28*** - 0,07 -0,31*** 

9.8 

 
0,34 0,21** 0,32*** 0,36 0,33 0,37 0,35 0,25** 0,32 0,27*** 0,27*** 0,30*** 0,36 0,32 0,28*** 0.18* 0,10 - 0,15* 

9.9 

 
0,41*** 0,26** 0,20** 0,32*** 0,34 0,29*** 0,28*** 0,28*** 0,33 0,31*** 0,32 0,29*** 0,32 0,37 0,15* 0,17* 0,25** - 0,20* 

9.10 

 
0,63*** 0,52*** 0,36 0,25** 0,30*** 0,47*** 0,46*** 0,48*** 0,43*** 0,25** 0,34 0,25** 0,25** 0,32 0,11 0,19* 0,09 - 0,26** 
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10.1 

 
1 0,62*** 0,40*** 0,39 0,28*** 0,43*** 0,50*** 0,44*** 0,38 0,21** 0,22** 0,26*** 0,26** 0,14 0,18* 0,08 0,03 - 0.20** 

10.2 

 
0,62*** 1 0,54*** 0,28*** 0,14 0,50*** 0,55*** 0,53*** 0,51*** 0,32 0,27*** 0,18* 0.30*** 0,20** 0,21** 0,20* - 0,08 -0,29*** 

10.3 

 
0,40*** 0,54*** 1 0,49*** 0,50*** 0,55*** 0,46*** 0,57*** 0,44*** 0,47*** 0,39 0,16* 0,22** 0,12 0,12 0,27*** - 0,13 - 0,42*** 

10.4 

 
0,39 0,28*** 0,49*** 1 0,58*** 0,33 0,50*** 0,47*** 0,56*** 0,37 0,27** 0,27*** 0,27*** 0,08 0,19** 0,31*** 0,17* - 0.30*** 

10.5 

 
0,28*** 0,14 0,50*** 0,58*** 1 0,57*** 0,40 0,40*** 0,34 0,43*** 0,38 0,20* 0,25** 0,07 0,08 0,29*** 0,20** - 0,28*** 

10.6 

 
0,43*** 0,50*** 0,55*** 0,33 0,57*** 1 0,47*** 0,47*** 0,38 0,48*** 0,40*** 0,26** 0,35 0,20** 0,24* 0,32 0,04 - 0.30*** 

10.7 

 
0,50*** 0,55*** 0,46*** 0,50*** 0,39 0,47*** 1 0,58*** 0,65*** 0,52*** 0,42*** 0.30*** 0,39 0,17* 0,18* 0,35 0,04 - 0,32 

10.8 0,44*** 0,53*** 0,57*** 0,47*** 0,40*** 0,47*** 0,58*** 1 0,65*** 0,48*** 0,23** 0,21** 0,24** 0,11 0,03 0,16* - 0,05 - 0.35 
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10.9 

 
0,38 0,51*** 0,44*** 0,55*** 0,34 0,38 0,65*** 0,65*** 1 0,54*** 0,32 0,37 0,31*** 0,16* 0,20* 0,24** 0,04 - 0,24** 

10.10 

 
0,21** 0,32 0,47*** 0,37 0,43*** 0,48*** 0,51*** 0,48*** 0,54*** 1 0,36 0,19* 0,09 0,05 0,07 0,15 - 0,12 - 0,47*** 

Man aišku, kaip 

prisijungti prie EPALE 

platformos 

12 0,22** 0,27*** 0,39 0,27** 0,38 0,40*** 0,42*** 0,23** 0,32 0,37 1 0,48*** 0,47*** 0,41*** 0,17* 0,37 0,17* - 0,41*** 

Man patinka EPALE 

platformos estetinė 

išvaizda 

13 0,26*** 0,18* 0,16* 0,28*** 0,20* 0,26** 0,31*** 0,21** 0,37 0,19 0,48*** 1 0,63*** 0,52*** 0,42*** 0,39*** 0,26*** - 0,10 

Man aiški EPALE 

platformos struktūra 
14 0,26*** 0,30*** 0,22** 0,27*** 0,25** 0,35 0,39 0,24*** 0,31*** 0,10 0,47*** 0,63*** 1 0,69*** 0,51*** 0,36 0,28*** - 0,07 

Man patogu naudotis 

EPALE platformos 

galimybėmis 

15 0,14 0,20** 0,12 0,08 0,07 0,20* 0,17* 0,11 0,16* 0,05 0,41*** 0,52*** 0,69*** 1 0,55*** 0,41*** 0,37 - 0,08 

Greitai randu mane 

dominančią informaciją 

EPALE platformoje 

16 0,18* 0,21** 0,12 0,19** 0,08 0,24** 0,18* 0,03 0,20* 0,07 0,17* 0,42*** 0,51*** 0,55*** 1 0,59*** 0,31*** - 0,09 

Žinau, kaip palikti 

komentarą, inicijuoti 

diskusiją, tinklaraštį 

17 0,08 0,20** 0,27*** 0,31*** 0,29*** 0,32 0,35 0,16* 0,24** 0,15* 0,37 0,39*** 0,36 0,41*** 0,59*** 1 0,50*** - 0,27*** 

Žinau, kaip patalpinti 

skelbimą, straipsnį ar 

kitą šaltinį 
18 0,03 - 0,08 - 0,13 0,17* 0,20** 0,04 0,04 - 0,05 0,04 0,12 0,17* 0,26** 0,28*** 0,37 0,31*** 0,50*** 1 0,05 

Ar pakviesite į EPALE 

platformą prisijungti 

savo kolegas, 

bendraminčius, draugus 

20 - 0,20** - 0,29*** - 0,42*** - 0,30*** - 0,28*** - 0,30*** - 0,32 - 0,35 - 0,24** 0,46*** - 0,41*** - 0,10 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,27*** 0,05 1 

                    

* statistinio reikšmingumo lygmuo, kai < 0,05;  ** statistinio reikšmingumo lygmuo, kai < 0,01;  *** statistinio reikšmingumo  lygmuo, kai < 0,001 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


