Aptaujas anketa senioriem
TRANS E-scouts ir Eiropas Savienības atbalstīts projekts, kura ietvaros paredzēta starppaaudžu sadarbība un
kompetenču un prasmju apmaiņa. Projektā tiks iesasitīti gan jaunieši ( līdz 25 gadiem ), gan senori. Projekta ietvaros
jauniešim būs iespēja apgūt pieredzi strādāt kā IKT prasmju pasniedzējiem senior auditorijai. Savukārt senioriem būs
iespēja gan apgūt jaunas digitālās prasmes, gan nodot savu pieredzi jauniešim, darbojoties kā mentoram
(padomdevējam ).
Šī aptauja palīdzēs projekta īstenotājiem labāk izprast gan senioru IKT prasmju līmeni un apmācību vajadzibas, gan
viņu pieredzi un interesi iesaistīties mentora darbā ar jauniešiem.
Jau iepriekš liels paldies par laiku, ko veltīsiet, atbildot uz anketas jautājumiem !
Aizpildītas anketas lūdzu sūtīt līdz 04.06.2014 uz : centra kontakti

AA. INTERVIJAS DETAĻAS
A.1 Aizpildīšanas datums: __ __ /____ /__ __ __ __ (diena/mēnesis/gads)
A.2 Valsts: ___________________________
A.4 Pilsēta: ____________________
A.6 Jūsu vecums:

A.5 Novads/rajons: __________________________

55-59

60-64

A.7 Jūsu dzimums:

Sieviete

Vīrietis

A.8 Jūs dzīvojat?:

Kopā r ģimeni

A.9 Vai Jums ir dēli vai meitas?

BA

A.3 Mācību centrs, kurš Jūs uzrunāja: ______________________________

65-69

veco ļaužu namā
Jā

70-75 vai vairāk

viens pats

Nē

IZGLĪTĪBA

B.1 Cik labi Jūs spējat sazināties Angļu valodā?
Ļoti labi

Pieņemami

Ar dažām grūtībām

Slikti/pavisam nerunāju

B.2 Kāda ir augstākā izglītība ko Jūs esat ieguvis/usi?
1. Pieaugušo izglītība(neformālā apmācība)
2. Pamatskolas izglītība
3. Vidusskolas izglītība
4. Arodizglītība
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5. Pirmā Līmeņa (trīs gadi) universitātes izglītība
6. Otrā Līmeņa (augstāka) universitātes izglītība
7. Maģistra vai/un doktora grāds
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B.3 Vai Jūs šobrīd apmeklējat kādus kursus/apmācību nodarbības? (Lūdzu, atzīmējiet atbilstošo tematiku)
1. Sports
2. Veselības aprūpe
3. Atpūta (dārzniecība, māksla, daiļamatniecība,
hobijiutt.)
4. Valodas

5. Digitālās prasmes (Internets, digitālā foto utt.)
6. Mnemoniskās spējas (atmiņa, loģika utt.)
7. Cits
8. Šobrīd neko neapgūstu

B.4 Ja šobrīd Jūs neko neapgūstat, cik gadi ir pagājuši, kopš pēdējo reizi mācījāties?
Mazāk par 1 gadu

1 līdz 3 gadi

4 līdz 10 gadi

vairāk kā 10 gadi

C A. DIGITĀLĀS PRASMES
C.1 Cik bieži Jūs lietojiet…? (lūdzu, izvēlieties vienu atbildi katrai no izvēlnēm)
Nekad

Reizēm

1 – 2 reizes
nedēļā

3 -5 reizes
nedēļā

Ikdienu, 2
stundas vai
mazāk

Ikdienu, vairāk
kā 2 stundas

1. Dators
2. Internets
3. Mobilas ierīces
C.2 Gadījumā, ja Jūs nelietojat internetu regulāri, kāds tam ir iemesls/-i? ( Lūdzu,norādiet visu, kas atbilst! )
1. Nav datora/mobilās piekļuves
3. Nekad neesmu to apguvis/nesaprotu
5. Nav piekļuves Internetam/ iespēju to izmantot

2. Laika trūkums
4. Nav nepieciešamības to izmantot
6. Veselības problēmas/ pieejamības problēmas to
ierobežo

C.3 Ja Jūs lietojat Internetu, , kur Jūs to darāt visbiežāk ?
1. Darbā
2. Mājas
3. Mājās pie draugiem/radiniekiem
4. Nevalstiskajā organizācija (mācību centrā)

5. Interneta kafejnīcā/ bārā ar WiFi (bezvadu internets)
pieslēgumu
6. Publiskā vietā (bibliotēka, valsts iestāde)
7. Universitātē, koledžā vai citā mācību iestādē
8. Cits (lūdzu, norādiet):______________________________

C.4 Kuras no minētājām darbībām Jūs mākat veikt ar datoru? (lūdz, atzīmējiet visu, kas atbilst)
1. Kopēt un/vai pārvietot mapes/failus
2. Lietot “kopēt” un “ielīmēt” komandas, lai kopētu informāciju
3. Lietot aritmētiskās komandas (saskaitīt, atņemt, reizināt, dalīt)
4. Saspiest, saarhivēt dokumentus
5. Savienot un instalēt palīgierīces ( printeris, modems u.c.)
6. Programmēt, izmantojot specialo programmēšanas valodu
7. Digitāla failu rediģēšana (audio, video, attēli)
8. Nevienu no augstākminētajiem
C.5 Kuras no minētajām darbībām Jūs mākat veikt Internetā? (lūdzu, atzīmējiet visas, kas atbilst)
1. Izmantot meklēšanas pārlūkus (Google, Yahoo, etc.)
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2. Sūtīt e-pastus ar pievienotiem dokumentiem
3. Sūtīt ziņas izmantojot čatus, ziņu grupas, tiešsaistes forumus
4. Veikt balss zvanus (izmantojot Skype, Messenger, u.c.)
5. Izmantot koplietošanas failus/ dokumentus un/vai apmainīties ar mūzikas, video failiem u.c.
6. Izveidot mājas lapu (izmantojot WordPress, Dreamweaver, u.c.)
7.Nevienu no augstākminētajiem

C.6 Kurām no norādītajām aktivitātēm, jūs esat lietojis Internetu pēdējo 12 mēnešu laikā? (lūdzu, norādiet visus atbilstošos
variantus)
1. Komunikācija (e-pasti)
2. Komunikācija (Interneta zvani, čatošana, blogošana)
3. Sociālā tīklošanās (Facebook, MySpace, Twitter,
draugiem.lv u.c.)
4. Informācijas ieguve (online avīzes/ žurnāli u.c.)
5. Informācija ieguve (Internet TV, Internet radio)
6. Ceļošana (rezervācijas, biļešu iegāde u.c.)
7. Veselības aprūpe (informācija, pierakts pie ārsta, u.c.)
8. Studijas, personīgā attīstība

C.7 Vai Jums ir personīgais blogs? Jā

Nē

9. Darba meklēšana
10. Darba vajadzībām
11. Valsts e-pakalpojumu izmantošana
12. Produktu/pakalpojumu iegāde internetā
13. Preču/pakalpojumu pārdošana internetā
14. Internetbanka
15. Cits (lūdzu, norādiet)_________________
16. Es neesmu lietojis internetu pēdējos 12
mēnešus
Es nezinu, kas ir blogs

C.8 Vai jūs līdzdarbojaties kādā online avīzē/ internet radio/internet TV/ portālā? Jā
C.9 Vai jums ir personīgā mājas lapa? Jā

Nē

Nē

C.10 Kur jūs apguvāt IT prasmes? (lūdzu, norādiet visus atbilstošos variantus)
1. No radiem/draugiem un/vai paziņām
2. Mācību centrā
3. Nevalstiskajā organizācijā (asociācijā, on-line mācību centrā, rajona centrā u.c.)
4. Publiskā iestādē (bibliotēkā, darba meklēšanas iestādē u.c.)
5. Privātajā iestādē (maksas Interneta pieejas punktā, Interneta kafejnīcā u.c.)
6. Pašmācības ceļā
7. Nekur, es neesmu apguvis IT prasmes
C.11 Vai Jūs domājat, ka jaunās IT tehnoloģijas varētu būt noderīgas kādām no šīm aktvitātem (Lūdzu izvēlieties
vienu atbildi katram apgalvojumam)
Nelietoju

Nemaz

Nedaudz

Mēreni

Daudz

1. Meklēt/atrast darbu, izmantojot internetu
2. Apmeklēt tiešsaistes kursus

Questionnaire designed by

3

3. Informācijas iegūšana no dažādu speciālistu
mājas lapām
4. Reklamēt/ pārdot preces/pakalpojumus
internet
5. Speciālu prasmju apgūšana mācību
programmās
6. Palīdzēt citiem (viņu dzīves kvalitātes
uzlabošana)

DA. PROFESIONĀLĀS INTERESES/CENTIENI
D.1 Šobrīd….?
Strādāju

Esmu bezdarbnieks

Pensijā

D.2 Kādā sektorā/-os Jūs esat strādājis? (lūdzu, izvēlieties
ne vairāk kā 3 variantus)
1. Administrācija&pārvaldība
2. Māksla&radošais darbs
3. Komerciālie&finanšu pakalpojumi
4. Komunikācijas
5. Izglītība&apmācības
6. Veselības aprūpe& sociālais darbs

7. Fizisks darbs (būvniecība u.c.)
8. Jaunās tehnoloģijas
9. Tūrisms&ēdināšana
10. Sports
11. Cits (lūdzu, norādiet): ...................................
12. Neviena

D.3 Kāda veida darbu Jūs strādājat/-āt? (lūdzu, izvēlieties ne vairāk kā 3 variantus)

Darbinieks (pamata)
Uzņēmējs

Darbinieks(pagaidu)

Pašnodarbinātais
Brīvprātīgais

D.4 Vai Jūsu darbs apmierināja Jūsu cerības?

Nemaz

Mazliet

Daļēji

Pilnībā

D.5 Galvenā motivācija izvēloties darbu? [Lūdzu, atzīmējiet Jūsu galvenās prioritātes]

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saņemt labu atalgojumu
Spēt uzturēt ģimeni
Pietiekoši brīvā laika, lai iesaistītos arī citās aktivitātēs
Gūt personīgu gandarījumu/pašrealizāciju
Veicināt iesaisti sabiedrībā
Cits (lūdzu, norādiet): .................................................................

E A. SOCIĀLĀ IESAISTE
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E.1 Vai Jūs veicat kāda veida sociālo darbu/darbojaties kā brīvprātīgais? Jā

Nē

E.2 Vai Jums ir pieredze grupas vadīšanā? (darbā, sportā utml.)

Nē

Jā

E.3 Vai Jūs piederat kādai nevalstiskajai organizācijai vai sociālajai kustībai?

Senioru apvienība
Hobiju apvienība
Labdarība

Apkārtnes ( municipālā ) asociācija
Kultūras asociācija
Baznīca

Sociālā darba asociācija
Sociālā/politiskā kustībā
Nevienai

E.4 Ja Jūs darbojaties kā brīvprātīgais, kāda veida aktivitātēs Jūs iesaistāties?

1. Veselības aprūpe
2. Bērnu aprūpe
3. Jauniešu aprūpe
4. Vecāku cilvēku aprūpe
5. Cilvēku ar invaliditāti aprūpe
6. Dabas aizsardzība/izglītība

7. Kultūras aktivitātes
8. Sociālās izglītošanas kampaņa/pasākums
9. Izglītība& apmācība (citu cilvēku)
10. Kultūras mantojums

E.5 Jūsuprātas no šīm jauniešu (jaunāki par 25 gadiem problēmām var tikt mazinātas vecāku cilvēku vadībā?
(piemēram, palīdzēt viņiem mērķtiecīgi izmantot digitālās prasmes)?

1. Ekonomiskā atkarība no vecākiem
2. Centības un piepūles trūkums
3. Emocionālā nestabilitāte

4. Intereses trūkums studēt
5. Atstumtība no darba tirgus

E.6 Kāda ir Jūsu pieredze saistībā ar jauniešiem (līdz 25 gadu vecumam)?

1. Tikai personīga (radinieks)
2. Kā skolotājam
3. Kā koordinatoram (darbā)

4. Kaimiņš
5. Kā brīvprātīgais
6. Piedaloties speciālos projektos

E.7 Kādas īpašības Jūs visvairāk novērtējat jauniešos?

1. Pašiniciatīva
2. Enerģija
3. Komunikatīva attieksme
4. Māka klausīties
5. Uzticēšanās

6. Draudzīga attieksme
7. Māka risināt problēmas
8. Ideālisms
9. Atbildības sajūta

F A. MENTORINGS
Mentors / no angļu val. “ mentor” – padomdevējs / - ir persona, kas sniedz atbalstu jauniešiem, kuriem tas
visvairāk nepieciešams, uzklausot viņus un pavadot kopā noteiktu laiku dažādās sabiedriskajās aktivitātēs.
Galvenais ieguvums jauniešiem – atbalsts, iedrošinājums un pleca sajūta, kā arī noderīgi padomi, kas nereti
palīdz risināt ne tikai dažādas sadzīves situācijas, bet sniedz tālāku ieguldījumu jaunieša nākotnē – izglītībā.
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Galvenais ieguvums mentoriem – dalība programmā mentoriem sniedz iespēju gūt jaunu pieredzi saskarsmē ar
jauno paaudzi, mācīties kopā ar viņiem, skatīt lietas no neierasta skatu punkta. Tā ir unikāla iespēja ne tikai
dalīties savā dzīves pieredzē, bet arī iemācīties ko jaunu, gūt ieskatu jauniešu dzīves stilā un domāšanā.
G.1 Vai Jūs agrāk esat darbojies kā mentors vai pasniedzējs jauniešiem?

Jā

Nē

G.2 Ja Jā, kāda veida aktivitātes Jūs veicāt? [Tagad vai iepriekš]
1. Svešvalodu apmācību
2. Apmācība skolu priekšmetos
3. Mākslas pasniedzējs (mūzika, zīmēšana)
4. Sporta aktivitāšu pārraudzība

5. Brīvā laika aktivitātes
6. Komandas vadītājs (darbā)
7. Aktivitāšu koordinators (skolā, sportā)
8. Cits: .......................................................

G.3 Ja Jā (G.1), vai Jums ir pieredze mentora darbā ar jauniešiem jaunākiem par 25 gadi?
Jā

Nē

G.4 Vai Jūs būtu ieinteresēts piedalīties apmācību programmā, kur jaunieši – e-prasmju veicinātāji (jaunāki par 25
gadi) mācīti Jums un Jūsu vecuma cilvēkiem apgūt digitālās prasmes)?
Jā

Nē

G.5 Vai Jūs būtu ieinteresēts būt apmācītam un kļūt par Mentoru, lai palīdzētu vienam vai diviem jauniešiem
labāk iekļauties darba tirgū un pieaugušo dzīvē?
Jā

Nē

F.6 Ja Jūs vēlaties piedalīties, lūdzu norādiet savu kontaktinformāciju, lai mēs varam Jūs informēt par šo iespēju:
1 e-pasta adrese (vēlams): __________________________________________________
2. Kontakttālrunis(vēlams): _______________________

Liels paldies par Jūsu dalību!
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