Apklausa senjorams – potencialiems dalyviams,
kompiuterinio raštingumo besimokantiems ir jaunimo
patarėjams
Esame grupė organizacijų iš Ispanijos, Lietuvos, Latvijos ir Kroatijos, kartu vykdanti mokymo mainų projektą, kad
pagerintume skirtingų kartų mokymosi galimybes. Jauni dėstytojai (iki 25 m.) mokys senjorus skaitmeninių gebėjimų,
o vėliau norintys senjorai mokys jaunimą, kaip sėkmingiau įsilieti į darbo rinką ir visuomenę. Projekte taip pat
dalyvaus informacinių ir ryšių technologijų (IRT) pagalbinininkai ir bibliotekininkai, kurie abi grupes parengs, joms
padės ir jas palaikys mokymosi proceso metu.
Dalyvaudami šioje apklausoje mums padėsite surengti mokymus, kurie atitiktų realius senjorų poreikius.
Apklausa yra anoniminė ir skirta 55–75 m. žmonėms, norintiems įgyti skaitmeninio raštingumo žinių ir būti
mokomiems jaunųjų dėstytojų;, MAINAIS senjorai galėtų duoti patarimų jauniems žmonėms, kaip integruotis į darbo
rinką ir įsitvirtinti gyvenime vadovaudamiesi savo gerąja patirtimi.

AA. INTERVIU DUOMENYS
A.1 Anketos pildymo data: __ __ /____ /__ __ __ __ (metai/mėnuo/diena)
A.2 Valstybė: ___________________________

A.3 Apklausą inicijavusi organizacija : __________________________________

A.4 Gyvenamoji vieta/Miestas: ____________________
A.6 Jūsų amžius:
A.7 Lytis:

55-59

Moteris

A.8 Ar gyvenate:

60-64

A.5 Kaimas ar regionas: __________________________

65-69

70-75

Vyras
su šeima?

A.9 Ar turite vaikų?

Taip

senelių namuose?

vienas?

Ne

BA. IŠSILAVINIMAS IR EKONOMINIAI KLAUSIMAI
B.1 Ar Jūs kalbate angliškai?
Labai gerai

Patenkinamai

Sunkiai

Blogai ar visai nekalbu

B.2 Jūsų išsilavinimas
1. Suaugusiųjų neformaliosios studijos
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2. 10 klasių mokyklos baigimo atestatas

5. Kolegijos (technikumo) baigimo diplomas

3. Vidurinės mokyklos baigimo atestatas

6. Bakalauro laipsnis universitete

4. Profesinės mokyklos diplomas

7. Magistro ar daktaro laipsnis universitete

B.3 Ar šiuo metu lankote kokius nors kursus? (Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)
1. Sporto klubas
2. Sveikatinimo kursai
3. Laisvalaikis (sodininkystė, dailė ir amatai,
pomėgiai)
4. Užsienio kalbos

5. Skaitmeninis raštingumas (internetas)
6. Mnemoniniai gebėjimai (atmintis, logika ir t. t.)
7. Kita
8. Nieko nelankau

B.4 Jeigu nieko nelankote, kiek metų praėjo nuo to laiko, kai paskutinį kartą mokėtės?
Mažiau negu 1 m.

1–3 m.

4–10 m.

Daugiau negu 10 m.

C A. SKAITMENINIAI GEBĖJIMAI
C.1 Kaip dažnai naudojatės? (Pasirinkite po vieną atsakymą.)
Niekada

Retkarčiais

1–2 kartus
per savaitę

3-5 kartus per
savaitę

Kasdien po 2
ar mažiau
val.

Kasdien
daugiau negu
2 val.

1. Kompiuteriu
2. Internetu
3. Mobiliuoju telefonu
C.2 Jeigu nenaršote internete, kokios yra to priežastys?
1. Neturite kompiuterio ar mobiliojo tel.
3. Niekada nesimokėte ar nesuprantate, kaip
5. Nėra prieigos prie interneto

2. Trūksta laiko
4. Nebūtina ar nereikia
6. Sveikatos problemos

C.3 Jeigu naršote, kuriose 3 vietose Jūs naudojatės kompiuteriu ar prisijungiate prie interneto?
1. Darbe
2. Namie
3. Draugų ar giminaičių namuose
4. Ne pelno siekiančioje organizacijoje (internet centre)

5. Interneto kavinėje ar bare, kur bevielis ryšys
6. Viešojoje įstaigoje (bibliotekoje ar pan.
7. Universitete, kolegijoje ar švietimo centre
8. Kita
(nurodykite):____________________________________

C.4 Kurias iš šių operacijų atliekate kompiuteriu? (Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)
1. Kopijuoti ir(ar) perkelti dokumentą į failą
2. Nukopijuoti informaciją naudojant copy ir paste komandas
3. Atlikti aritmeninius veiksmus (pridėti, atimti, dauginti, dalyti)
4. Suspausti dokumentus
5. Prijungti ar įdiegti naujus išorinius įrenginius (pvz., spausdintuvą, modemą, t. t.)
6. Užrašyti programą, naudojantis specialiomis programavimo kalbomis
7. Skaitmeninė leidyba (garso, nuotraukų, vaizdo)
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8. Nei vienos iš jų
C.5 Ar mokate atlikti? (Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)
1. Naudotis paieškos sistemomis (Google, Yahoo, t.t.)
2. Siųsti elektroninius laiškus su prisegtais dokumentais ar failais
3. Siųsti žinutes interneto forumuose, naujienų grupėms ar per Instant Messaging chats
4. Skambinti (naudojant Skype, Messenger, ooVoo, t. t.)
5. Dalintis failais ar dokumentais, taip pat keistis muzikos, vaizdo ar filmų įrašais
6. Sukurti internetinį puslapį (naudojant WordPress, Dreamweaver, t. t.)
7. Nieko nemoku

C.6 Per pastaruosius 12 mėn., dėl kokių priežasčių Jūs naudojotės internetu? (Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)
1. Bendravimo (siunčiau el. laiškus)
2. Bendravimo (skambinau skype, VoIP , rašiau
tinklaraštį)
3. Socialinių tinklų (Facebook, MySpace, Twitter, t. t.)
4. Informacijo(internetiniai laikraščiai ar žurnalai, t. t.)
5. Informacijos (televizija ar radijas internetu)
6. Kelionių (bilietų rezervavimas ar pirkimas, t. t.)
7. Sveikatos (informacija, registracij pas gydytoją, t. t.)
8. Mokymosi, asmeninio tobulėjimo

C.7 Ar turite asmeninį tinklaraštį? Taip

Ne

9. Darbo paieškos
10. Darbo reikalais
11. Viešųjų elektroninių paslaugų (e-valdžios )
12. Prekių ar paslaugų pirkimo internete
13. Daiktų pardavimo internete
14. Elektroninės bankininkystės
15. Kita (nurodykite):
______________________
16. Per pastaruosius 12 mėn. Internetu
nesinaudojau
Nežinau, kas tai yra

C.8 Ar rašote komentarus internetiniuose laikraščiuose, kt. portaluose Taip
C.9 Ar turite savo internetinį puslapį? Taip

Ne

Ne

C.10 Iš kur išmokote tai, ką žinote apie informacines technologijas? (Pažymėkite visus tinkamus atsakymus.)
1. Iš giminaičių, draugų ar pažįstamų
2. Suagusiųjų Švietimo centre
3. Ne pelno siekiančioje organizacijoje (bendruomenės centre, asociacijoje)
4. Viešojoje įstaigoje (darbo biržoje, bibliotekoje)
5. Privačioje įstaigoje (interneto kavinėje, komercinio interneto taškuose)
6. Savamokslis
7. Niekur, aš nemoku naudotis informacinėmis technologijomis
C.11 Kaip manote, ar informacinės technologijos būtų naudingos žemiau išvardintais atvejais? (Pažymėkite po vieną
atsakymą kiekvienam aspektui.)
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Nesinaudoju

Visai ne

Šiek tiek

Gan

Labai

1. Ieškant darbo ar jį radus po paieškų internete
2. Lankant kursus nuotoliniu būdu(internete)
3. Gaunant informaciją specializuotose interneto
svetainėse
4. Teikiant ar parduodant prekes ar paslaugas
internetu
5. Įgyjant specifinių įgūdžių dalyvaujant mokymo
programose
6. Padedant kitiems (pagerinant jų gyvenimo
kokybę)

D
. A. PROFESINIAI INTERESAI IR SIEKIAI
D.1 Ar šiuo metu esate …?
Dirbantis

Bedarbis

Pensinio amžiaus

D.2 Kuriame sektoriuje dirbate/dirbote (Pasirinkite iki 3.)
1. Administracija ir valdymas
2. Menas ir kūrybinė veikla
3. Komercinės ir finansinės paslaugos
4. Komunikacija
5. Švietimas ir mokymas
6. Sveikata ir socialinis darbas

7. Fizinis darbas (statyba, logistika, t. t.)
8. Naujosios technologijos
9. Turizmas ir viešasis maitinimas
10. Sportas
11. Kita (nurodykite): ...................................
12. Niekur

D.3 Kokį darbą dirbate(-ote)? (Pasirinkite iki 3.)

Darbuotojas (samdytas)
Verslininkas

Darbuotojas (laikinai)
Darbas namuose

Savarankiškai dirbantis asmuo
Savanoris

D.4 Ar Jūsų lūkesčiai buvo patenkinti, kai buvote darbingas?

Visai ne

Truputį

Iš dalies

Visiškai

D.5 Kurie iš žemiau išvardintų buvo Jūsų pagrindiniai motyvai ieškant darbo? (Pažymėkite pagrindinius kriterijus.)

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

Gauti gerą atlyginimą
Išlaikyti šeimą
Turėti pakankamai laisvo laiko, kad turėtumėte ir kitos veiklos
Realizuoti save ir tuo džiaugtis
Prisidėti prie visuomenės ar bendruomenės
Kita (nurodykite): .................................................................

E A. SOCIALINIS ĮSITRAUKIMAS
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E.1 Ar dirbate socialinį darbą, o gal savanoriaujate? Taip

Ne

E.2 Ar turite patirties vadovauti grupei (pvz., darbe, sporto komandai)? Taip

Ne

E.3 Ar dalyvaujate socialiniuose judėjimuose, ar priklausote nevyriausybinėms organizacijoms?

Senjorų asociacija
Pomėgių asociacija
Fondas ar labdara

Kaimynystės asociacija
Kultūros asociacija
Bažnyčia

Socialinių darbuotojų asociacija
Socialinis judėjimas
Niekur

E.4 Jeigu savanoriaujate, kokias užduotis atliekate?

1. Sveikatos priežiūra
2. Vaikų priežiūra
3. Pagalba jaunimui
4. Pagyvenusių žmonių priežiūra
5. Žmonių su negalia priežiūra
6. Aplinkos apsauga ar švietimas

7. Kultūrinių renginių organizavimas
8. Socialinio sąmoningumo didinimo kampanijos
ar renginiai
9. Kitų mokymas ir švietimas
10. Kultūros paveldas

E.5 Jūsų nuomone, kurioms iš žemiau išvardintų jaunimui (iki 25 m.) kylančių problemų, galėtų padėti vyresniojo
amžiaus patarėjas (pvz., patarti jaunimui, kaip jie galėtų tikslingai išnaudoti skaitmeninius gebėjimus).

1. Ekonominė priklausomybė nuo tėvų
2. Pastangų ir pasiaukojimo trūkumas

4. Nesidomėjimas studijomis
5. Nedalyvavimas darbo rinkoje

3. Emocinis nestabilumas
E.6 Kokios turite bendravimo su jaunais žmonėmis (iki 25 m.) patirties:

1. Tik asmeninių santykių (su giminaičiais)
2. Mokytojo
3. Koordinatoriaus (darbe)

4. Bendravimo su kaimynais
5. Savanorio
6. Dalyvavimo mainų programoje

E.7 Kokias jaunų žmonių savybes labiausiai vertinate?

1. Iniciatyvą
2. Energiją
3. Komunikabilumą
4. Aktyvų klausymą
5. Pasitikėjimą

6. Gebėjimą kurti draugišką atmosferą
7. Gebėjimą spręsti problemas
8. Idealizmą
9. Atsakomybės jausmą

F A. MENTORYSTĖ
Mentorius – tai vyresnio amžiaus ar labiau patyręs asmuo, veikiantis kaip patarėjas, mokytojas ar vadovas. Jis
padeda jauniems žmonėms atrasti jų stiprybes ir susikurti darbo paieškos strategiją, padėsiančią jiems įgyvendinti
profesines ambicijas ar darbo siekius.
G.1 Ar kada nors esate buvęs jaunų žmonių mentoriumi ar mokytoju? Taip

Ne

G.2 Jeigu taip, kokia tai buvo veikla? (Dabar ar praeityje.)
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1. Užsienio kalbos mokytojas
2. Tam tikro dalyko mokytojas
3. Meno mokytojas (muzika, tapyba, t. t.)
4. Kūno kultūros mokytojas

5. Popamokinės veiklos (pvz., skautų būrelis)
6. Komandos koordinatorius (darbe)
7. Užsiėmimų koordinatorius (pvz., mokykloje)
8. Kita: .......................................................

G.3 Jeigu į G.1 klausimą atsakėte teigiamai, ar turite patirties darbe su jaunimu iki 25 m.?
Taip

Ne

G.4 Ar Jus domintų mūsų kursai, kur jauni pagalbininkai (iki 25 m.) Jus ir Jūsų bendraamžius mokytų skaitmeninių
gebėjimų?
Taip

Ne

G.5 Mainais, ar Jūs norėtumėte būti kitų žmonių mokomas, kaip tapti mentoriumi jauniems žmonėms ir vienam ar
dviem iš jų padėti įsitvirtinti tiek darbo rinkoje, tiek gyvenime?
Taip

Ne

F.6 Jeigu norėtumėte, prašome parašyti kontaktinius duomenis, kad mes galėtume Jus informuoti apie šią
iniciatyvą:
1. el. pašto adresas ______________________________________________________________________
2. mob. tel. numeris_______________________

Dėkojame už dalyvavimą

This survey questionnaire is an adaptation of previous questionnaire designed by D-O-T Research and Consulting/Spain for “eScouts:
Intergenerational Learning Circle for Community Service” (2011-2012). See more at: http://escouts.eu
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