
REKOMENDACIJOS KLAUS ĖJAMS 
DĖL GYVENTOJ Ų NUOLATINIO MOKYMOSI ANKETOS GNM – 01 PILDYMO 

 
 
APKLAUSOS TIKSLAS 
 
 Europos Komisijos reglamentas Nr.1313 įpareigoja visas Europos šalis (nares ir kandidates) 
2003 m. kartu su Gyventojų užimtumo tyrimu atlikti ir Gyventojų nuolatinio mokymosi apklausą.  
 Gyventojų nuolatinio mokymosi apklausos tikslas – įvertinti, kaip 15 metų ir vyresni 
gyventojai per pastaruosius 12 mėnesių, skaičiuojant nuo apklausos dienos, mokėsi, gilino žinias, 
ugdė savo sugebėjimus. 
 Anketa susideda iš keturių skyrių. Pirmajį skyrių sudaro klausimai apie apklausos dieną 
turimą išsilavinimą, specialybę ar profesinę kvalifikaciją. Kitus anketos skyrius sudaro klausimai 
apie dalyvavimą (per pastaruosius 12 mėnesių) šių pagrindinių švietimo sričių mokymo veiklose: 
 formaliojo (nuosekliojo) švietimo mokymo veikloje, vykstančioje tradicinėse, mums 
įprastose mokyklose: bendrojo lavinimo, profesinėse, aukštesniosiose mokyklose, kolegijose, 
universitetuose;  
 neformaliojo švietimo mokymo veikloje, vykstančioje kursuose, seminaruose, 
konferencijose;  
 savišvieta, kai asmuo pats vienas planuoja mokymą ir savarankiškai gilina žinias.  
 Atkreipkite dėmesį, kad klausiamasis per tiriamąjį laikotarpį galėjo dalyvauti visų trijų 
švietimo sričių mokymo veiklose (pvz., mokytis universitete, lankyti kursus ir mokytis 
savarankiškai). 
 
ANKETOS PILDYMAS 
 
 Į anketos klausimus turi atsakyti 15 metų ir vyresni asmenys, dalyvaujantys Gyventojų 
užimtumo tyrime 2003 m. II ketvirtį. Pageidautina, kad į klausimus atsakytų pats respondentas, per 
pastaruosius 12 mėn. dalyvavęs bet kuriame mokyme, nes apie mokymosi trukmę kursuose, 
seminaruose, konferencijose geriausiai žinos jis pats. Tačiau, jei nėra tokios galimybės, už 
respondentą gali atsakyti kiti šeimos nariai.  
 Teisingas atsakymas anketose apibrėžiamas, o 108 ir 110 klausimų atsakymai pažymimi X. 
 
DUOMENYS APIE IŠSILAVINIM Ą 
 
 Duomenys apie apklausos dieną respondento turimą išsilavinimą, specialybę ar profesinę 
kvalifikaciją.  
 
98 klausimas 
 „Taip“  žymima, jei respondentas, specialybę, profesinę kvalifikaciją arba profesiją yra 
įgijęs profesinėse, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose, aukštosiose mokyklose, kvalifikacijos 
tobulinimo, perkvalifikavimo ar kituose kursuose. Paprastai, įgytą specialybę ar profesinę 
kvalifikaciją liudija išduotas mokslo baigimo pažymėjimas (diplomas, kvalifikacinis pažymėjimas, 
pažymėjimas apie kursų baigimą ir pan.).  
 „Ne“ žymima, jei respondentas dar mokosi ar neturi jokio įgytos specialybės ar profesinės 
kvalifikacijos patvirtinančio pažymėjimo.  
 
99 klausimas 

Respondento atsakymas apie įgytą specialybę ar profesinę kvalifikaciją turi būti gana 
išsamus, kad būtų nesudėtinga ją priskirti atitinkamai švietimo sričiai, nurodytai anketos 100 
klausime. 
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Jei respondentas turi keli mokslo baigimo pažymėjimus, tai nurodomas aukštesnio lygmens 
pažymėjimas, o jei specialybės yra to paties lygmens, pasirenkama vėliausiai įgyta specialybė. 

 
100 klausimas 
Šio klausimo atsakymų apklausos vietoje žymėti nereikia, nes gana sudėtinga turimą 

specialybę ar profesinę kvalifikaciją priskirti nurodytai švietimo sričiai. Rekomenduojame tai daryti 
po apklausos, kai gerai susipažinsite su PAGALBINE MEDŽIAGA. Svarbiausia teisingai priskirti 
respondento nurodytą specialybę ar profesinę kvalifikaciją vienai ar kitai švietimo sričiai ar 
posričiui. Tam yra skirta PAGALBINE MEDŽIAGA. 

Abėcėliniame kodų sąraše susiraskite respondento nurodytą specialybę ar  profesinę 
kvalifikaciją. Po to patikslinkite jos atitikmenį Posričių aprašymuose ir priskirkite nurodytą 
atitinkamai švietimo sričiai ar posričiui.   

Prašome atkreipti dėmesį, kad apklausos anketoje duomenys pateikiami ne tik pagal 
švietimo sritis, bet ir pagal posričius:  

• Švietimo sritis 200 Humanitariniai mokslai, gimtoji kalba ir menas 
           Posritis   222 Užsienio kalbos 

• Švietimo sritis 400 Gamtos mokslai, matematika ir kompiuterija 
                      Posričiai 420 Gyvosios gamtos mokslai 
                       440 Fiziniai mokslai 
                       460 Matematika ir statistika 
                               481 Informatika 
                      482 Kompiuterio panaudojimas 

Jei įmanoma, respondento specialybę priskirkite anketoje nurodytam posričiui. Jei posričio 
nustatyti neįmanoma, įgytą specialybę priskirkite atitinkamai švietimo sričiai.  
 Švietimo sritis „Bendrosios programos“ žymima, jei respondentai turi tik pradinį, pagrindinį 
ar vidurinį išsilavinimą ir neturi specialybės, profesinės kvalifikacijos ir jei respondentai baigę 
raštingumo ir skaičiavimo pagrindų ar asmens gebėjimų programas (žiūrėti PAGALBINĘ 
MEDŽIAGĄ). 
 
MOKYMASIS FORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE 
 

Mokymasis per paskutinius 12 mėnesių, skaičiuojant nuo apklausos dienos, bendrojo 
lavinimo, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje, kolegijoje, universitete, akademijoje.  
  
102 klausimas 
 Šio klausimo atsakymai turi sutapti su Gyventojų užimtumo tyrimo anketos (GU – 01) 75 
klausimo 1–10 atsakymais.  

Šio klausimo 4-10 punktuose būtina pažymėti respondento nurodytą švietimo sritį arba 
mokymo programą 
  
103 klausimas  
 Šio klausimo atsakymai žymimi po apklausos.  

Kad respondento nurodytą (102 kl.) mokymo programą priskirtumėte reikiamai švietimo 
sričiai (posričiui), naudokites PAGALBINE MEDŽIAGA.  

Švietimo sritis „Bendrosios programos“ žymima, jei respondentai nurodė  1, 2 arba 3 102 
klausime variantą.   
 
DALYVAVIMAS KURSUOSE, SEMINARUOSE, KONFERENCIJOSE  
 
 Tai bet kokie iš anksto organizuoti mokymai. Šiuose mokymuose siekiama gilinti ar įgyti 
naujų žinių, tobulinti sugebėjimus ir kompetenciją, vėliau tai būtų galima pritaikyti darbe ar tenkinti 
savo poreikius.  
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 Šiai mokymų kategorijai taip pat priskiriamas korepetitorių ar privačių asmenų mokymo 
paslaugos, nuotolinis (distancinis) mokymas, kuomet su dėstytojais bendraujama  kompiuteriu. Taip 
pat užsienio kalbų, vairavimo kursai, muzikos, meno, sporto pamokos bei hobio (mėgstamo 
užsiėmimo) pamokos, būreliai (pynimas, audimas ir pan.). 
  Neformalūs mokymai gali būti įvairios trukmės ir vykti su nedidelėmis pertraukomis. 
Žymima, jog respondentas dalyvavo mokymuose ir tuomet, jei jie prasidėjo anksčiau nei prieš 12 
mėnesių arba tebevyksta apklausos metu. Baigusiems šiuos mokymus baigimo pažymėjimai gali 
būti išduodami arba neišduodami.  
 
104 klausimas 
 Klausiama, ar respondentas per pastaruosius 12 mėnesių dalyvavo minėtuose  mokymuose. 
 
105 klausimas 
 Respondento prašoma nurodyti keliuose mokymuose dalyvavo. 
 Jeigu mokymo kursą sudarė skirtingi dalykai ir/arba dėstė skirtingi pranešėjai ar dėstytojai, 
tačiau klausiamasis užsiregistravo (buvo įtrauktas į lankytojų sąrašus) vieną kartą, tai žymima kaip 
viena mokymo veikla.  
 Jei respondentas lankė vieno pavadinimo ar turinio kursus, sudarytus iš atskirų modulių 
(disciplinų) ir į kiekvieną iš jų reikėjo užsirašyti atskirai, tuomet kiekvieną modulį reikia skaičiuoti 
kaip atskirą mokymo veiklą. 
 Prie kiekvieno iš galimų keturių šio klausimo atsakymų yra pateikta loginė kontrolė, 
atitinkamai susieta su 107 – 110 anketos klausimais.   
 
106 klausimas 
  Jei respondentas per pastaruosius 12 mėnesių dalyvavo daugiau kaip trijuose mokymuose, 
nurodoma bendra visų šių mokymų veiklų (atsižvelgiant į jų skaičių) trukmė valandomis.   
 
107 – 110 klausimuose respondento prašoma pateikti informacij ą ne apie visus, o tik apie 
paskutinius tris iš eilės einančius mokymus.  
 Pirmiausia respondento  klausiama apie paskutinį mokymą, kuris sąlyginai žymimas raide 
A. Toliau klausiama apie priešpaskutinį mokymą,  sąlyginai žymimą raide B. Galiausiai klausiama 
apie dar anksčiau vykusį mokymą, kurio sąlyginis žymėjimas yra raidė C.   
 Jei vienu metu vyko keli mokymai, tai ta mokymo veikla, kuri prasidėjo vėliausiai ir bus 
apibrėžiama kaip paskutinė, t.y. A veikla. 
 Pavyzdys: respondentas rugsėjo mėn. lankė vokiečių kalbos kursus, tų pačių metų gruodžio 
mėn. ir kitų metų vasario mėn. jis lankė kompiuterių kursus ir paskutinę vasario savaitę jis dalyvavo 
buhalterinės apskaitos seminare. Buhalterinės apskaitos seminaras vyko vėliausiai, todėl j į nurodote 
kaip paskutinę mokymo veiklą A, kompiuterių kursus nurodote kaip priešpaskutinę veiklą B, 
vokiečių kalbos kursus nurodote kaip trečią pagal eilę mokymo veiklą C.  
 
107 klausimas 
  Prašoma nurodyti mokymosi trukmę valandomis pagal kiekvieną mokymo veiklą atskirai, 
pradedant klausti nuo paskutinės, t.y. A veiklos. Skaičiuojamos tik mokymo valandos. Laikas 
sugaištas ruošiant namų darbus arba kelionei neįskaičiuojamas. 
 Kadangi mokymų valandas suskaičiuoti nėra lengva, todėl tais atvejais, kai mokymai vyko 
ilgai, rekomenduojama iš pradžių klausti savaičių ar dienų skaičiaus, o po to kartu su klausiamuoju 
perskaičiuoti jas į valandas. 
 Pavyzdys: Respondentas 3 dienas lankė kompiuterių kursus kasdien po 8 val. ir 7 mėn. 
anglų kalbos kursus po 3 val. per savaitę. Tuomet mokymosi trukmė kompiuterių kursuose bus 24 
val., (3 d. X 8 val.) o anglų kalbos kursuose – 84 val.  (7 mėn. X 4 sav. X 3 val.). 
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108 klausimas 
 Atskirai nurodoma, kokios priežastys, motyvai ar tikslas paskatino respondentą dalyvauti A, 
B ir C mokymo veikloje.  
 Susijusios su darbu žymima, jei respondentas mokėsi siekdamas įgyti žinių ar naujų 
įgūdžių, kurių reikia atlikti esamą ar būsimą darbą, siedamas tai su darbo karjera, didesniu 
atlyginimu, pareigų paaukštinimu.   
 Asmeninės žymima, jei respondentas mokėsi siekdamas patobulinti įgūdžius asmeniniais, 
šeimyniniais, socialiniais, visuomeniniais ar pramogų tikslais.  
 
109 klausimas 
 Šio klausimo atsakymai žymimi po apklausos. 

Respondentas nurodo kiekvienos (A,B,C) mokymo veiklos turinį (dėstytą dalyką).  
Apklausėjas suranda nurodytos mokymo veiklos turinį (dėstytam dalykui) atitikmenį 

abėcėliniame PAGALBINĖS MEDŽIAGOS kodų sąraše. Po to, patikslinęs jį pagal Posričių 
aprašymus, įrašo triženklį švietimo srities ar posričio kodą.  

Mokymo veiklos priskiriamos ir švietimo sričių ar posričių kodai įrašomi taip pat kaip ir 100 
(103) anketos klausime. Prašome nepamiršti, kad yra skiriami šie posričiai:  
 222 Užsienio kalbos 
 420 Gyvosios gamtos mokslai 
 440 Fiziniai mokslai 
 460 Matematika ir statistika  
 481 Informatika  
 482 Kompiuterio panaudojimas  
Pavyzdys: 
Respondento nurodytos mokymo veiklos 
turinio atitikmuo Abėcėliniame kodų 
sąraše 

Priskirtas Švietimo srities (posričio) 
kodas 

 
090 Asmens gebėjimų tobulinimas            000 Bendrosios programos  
214 Dizainas 200 Humanitariniai mokslai, gimtoji 

kalba ir menas 
222 Anglų kalba    222 Užsienio kalbos  
  
110 klausimas 
  Šiuo klausimu siekiama išaiškinti, kaip darbdavys skatina darbuotojų mokymąsi. Šiuo 
klausimu nesiekiama sužinoti, ar darbdavys sumokėjo už darbuotojo kursus mokymo 
organizatoriams. Siekiama išaiškinti, kokiu santykiu darbo laikas pakeičiamas mokymo laiku, t.y., 
kaip dažnai mokymai organizuojami darbo metu, nemažinant atlyginimo, arba po darbo valandų, 
tačiau papildomai skatinant darbuotoją.      
 Mokymas vyko tik  mokamų darbo valandų metu. Tai reiškia, kad mokymas vyko darbo 
metu, mokant darbuotojui visą atlyginimą. Čia taip pat patenka mokymas, kuris vyko po darbo, 
tačiau darbuotojui už tas valandas buvo papildomai sumokėta arba skirtos laisvos dienos. 
 Mokymas vyko dažniausia mokamų darbo valandų metu.  Tai reiškia, kad didesnę 
mokymo laiko dalį sudarė apmokėtas darbo laikas ir tik mažą jo dalį sudarė neapmokėtos darbo 
valandos, pvz., mokymas vyko praktiškai darbo metu ir šiek tiek užsitęsė po darbo valandų. 
 Mokymas vyko dažniausia nemokamų darbo valandų metu. Tai reiškia, kad didesnę 
mokymo laiko dalį sudarė neapmokėtas darbo laikas ir tik mažą jo dalį sudarė apmokėtos darbo 
valandos, pvz., mokymas prasidėjo baigiantis darbui ir praktiškai vyko po darbo valandų. 
 Mokymas vyko tik nemokamų darbo valandų metu. Mokymas vyko po darbo valandų, 
arba darbo metu, tačiau už valandas mokymo metu nebuvo apmokėta. Čia taip pat priskiriami 
mokymai, kuriuose dalyvavo asmenys, dirbantys visuomeniniais pagrindais (pvz., socialiniai 
darbuotojai), taip pat įmonių savininkų šeimos nariai, padedantys šeimos versle ir negaunantys 
atlyginimo. 
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SAVIŠVIETA PER PASTARUOSIUS 12 MĖNESIŲ 
 
 Savišvieta yra toks mokymosi būdas, kuomet siekiant įgyti žinių mokomasi savarankiškai be 
mokytojo ar dėstytojo ir ne pagal mokyklos ar kitos mokymo institucijos mokymo programą.  Jei 
respondentas yra moksleivis ar studentas, tai užduočių (namų darbų) rengimas namuose ar 
bibliotekoje savišvietos kategorijai nepriskiriamas. 
 Savarankiškam mokymuisi priskiriamas bet kokios trukmės mokymasis. Jis gali trukti 
valandą ar dieną.  
  Savišvietos būdų yra labai daug, bet šioje apklausoje siekiama įvertinti ne visus 
savarankiško mokymosi atvejus, o tik keturis, t.y. dažniausiai pasitaikančius: 
 
111 klausimas 
 Mokymasis iš knygų, vadovėlių, specializuotų žurnalų, kitos spausdintos medžiagos. 
 
112 klausimas  
 Informacijos studijavimas internete, dalyvavimas pamokose, vedamose per internetą, bet ne 
mokyklose. 
 
113 klausimas  
 Mokomųjų televizijos programų žiūrėjimas, garso ir vaizdo juostų ar kompaktinių diskų 
naudojimas. 
 
114 klausimas 
 Lankymasis bibliotekose, mokymo centruose ir kitose įstaigose, kuriose galima įgyti mokslo 
žinių.  
 Galima pažymėti kelis varijntus. 
 
115 klausimas 
 Žymimas, jei respondentas nesimokė savarankiškai nė vienu iš keturių išvardytų būdų ar 
savarankiškai mokėsi kitaip. 
 
 
 
 
 
Statistikos departamento 
Kultūros ir švietimo statistikos skyrius 
Telefonai pasiteirauti: (8~5) 236 49 81, (8~5) 236 49 12 


