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Kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių grįžtamojo ryšio anketų analizė 

 

Šios ataskaitos tikslas – apibendrinti ŠAVB vykdomų kompiuterinio raštingumo kursų 

grįžtamojo ryšio anketas ir pateikti rekomendacijas dėl anketos atnaujinimo bei kompiuterinio 

raštingumo kursų tobulinimo. 

Ataskaitoje trumpai analizuojami kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių atsakymai į 

anketos, dalintos po kursų, klausimus. Iš viso nuo 2015 m. kovo mėnesio iki 2018 m. gegužės mėnesio 

surinkti 412 pradedančiųjų kompiuterinio raštingumo kursų bei 205 pažengusiųjų kompiuterinio 

raštingumo kursų atsakymai (iš viso – 617). Pateikiamos išvados bei rekomendacijos.  

 

Ar kompiuterinio raštingumo kursai atitiko Jūsų lūkesčius?  

Beveik absoliuti dauguma kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių buvo patenkinti, 

mokymai atitiko jų lūkesčius: net 100 proc. pažengusiųjų pažymėjo, kad kursai atitiko jų lūkesčius, 

patenkintų pradedančiųjų buvo 97,8 proc.  

 

Ko Jūs tikėjotės atvykdami į šiuos kompiuterinio raštingumo kursus? (pradedantieji) 

 

1 pav. Kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių lūkesčiai (pradedantieji) 

259

369

290

280

303

281

306

33

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Susipažinti su kompiuterine įranga

Išmokti naudotis kompiuteriu

Išmokti dirbti su Microsoft Word 2013 programa (teksto
rašymas)

Išmokti išsaugoti sukurtus dokumentus kompiuteryje, CD,
atmintuke (USB)

Susikurti elektroninio pašto dėžutę ir ja naudotis

Išmokti naudotis Skype bendravimo programa

Išmokti susirasti informaciją internete

Kita

Ko Jūs tikėjotės atvykdami į šiuos kompiuterinio raštingumo kursus?



2 
 

Iš diagramos matyti, kad visi atsakymų variantai yra kursų lankytojams aktualūs, daugiausiai 

atsakymų sulaukė bendresnio pobūdžio atsakymai „išmokti naudotis kompiuteriu“ bei „išmokti 

susirasti informaciją“. Komentuodami atsakymo variantą „Kita“ respondentai minėjo tokius 

praktinius įgūdžius kaip spausdinimas, darbas planšetiniu kompiuteriu, taip pat veikla internete 

(elektroninė bankininkystė, mokesčių mokėjimas, nuotraukų tvarkymas ir redagavimas, Facebook 

socialinis tinklas). 

Kompiuterinio raštingumo kursai padėjo? (pažengusieji) 

 

2 pav. Kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių lūkesčiai (pažengusieji) 

Diagrama rodo, kad daugiausiai kompiuterinio raštingumo kursai padėjo dalyviams išmokti 

dirbti su Microsoft Word programa, taip pat išsaugoti dokumentus kompiuteryje, susirasti 

informaciją internete. Mažiausiai šie kursai padėjo išmokti naudotis Skype programa (dėl techninių 

galimybių įsidiegti ir prisijungti prie Skype programos bibliotekos kompiuteriuose). Komentuodami 

atsakymo variantą „Kita“ kursų dalyviai daugiausia minėjo, kad kursai padėjo pakartoti, geriau 

įsiminti jau turimas žinias, taip pat pageidavo ilgiau trunkančių kursų („Trumpas laiko tarpas, reikėtų 

3-4 savaičių“).  
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Kaip kompiuterinio raštingumo kursai padėjo tobulėti? 

Diagramose pavaizduota, kiek procentų kompiuterinio raštingumo dalyvių sutinka su kursų 

vertinimu (nuo „labai silpnai“ iki „labai gerai“). Dalyviai įvertino gautas naujas žinias ir praktinius 

įgūdžius.  

 

3 pav. Įgytų naujų žinių įvertinimas 

Iš šių duomenų matyti, kad kursų dalyviai labai teigiamai vertina įgytas naujas žinias: net 97,1 

proc. pažengusiųjų ir 89,6 proc. pradedančiųjų jas įvertino „labai gerai“ arba „gerai“. Šiek tiek mažiau 

visiškai patenkintų buvo kursuose įgytais praktiniais įgūdžiais: 17,8 proc. pradedančiųjų ir 8,3 proc. 

pažengusiųjų pažymėjo vertinimą „silpnai“ arba „labai silpnai“.  

 

4 pav. Įgytų praktinių įgūdžių įvertinimas 
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Kaip vertintumėte dėstytojo darbą? 

Kursų dalyviai įvertino dėstytojų darbą pagal jų gebėjimą bendrauti, informacijos pateikimą 

ir kompetenciją. Diagramoje pateikiami duomenys pagal įvertinimą „labai gerai“, kuris yra tikrai 

aukštas ir siekia daugiau kaip 80 proc. Vertinimų „silpnai“ ir „labai silpnai“ grįžtamojo ryšio anketose 

buvo labai mažai ir jie tesudaro 0-0,5 proc.  

 

5 pav. Dėstytojų darbo įvertinimas 

Matyti, kad pradedantieji šiek tiek aukščiau vertina dėstytojų darbą nei pažengusieji, tačiau 

skirtumas tikrai nežymus.  

Kurias žinias norėtumėte pagilinti šiuose kompiuterinio raštingumo kursuose? 

Iš diagramos matyti, kad skiriasi pradedančiųjų ir pažengusiųjų atsakymai: pradedantiesiems 

aktualiau informacijos paieška internete, o pažengusiems – darbas su nuotraukomis, paveikslėliais.  

 

6 pav. Žinių gilinimas kompiuterinio raštingumo kursuose 
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Šis klausimas turėjo tik tris atsakymų variantus, dėl to variantas „kita“ taip pat sudaro nemažą 

dalį dalyvių atsakymų (7 pav.). 

 

7 pav. Kitos temos, kurias norima pagilinti kompiuterinio raštingumo kursuose 

Įdomu tai, kad nemažai pradedančiųjų minėjo, jog norėtų vėliau pakartoti šį kursą, galbūt 

labiau įtvirtinti gautas žinias. Daugiausiai norima išmokti dirbti su MS Word, Excel, Power Point 

programomis, taip pat susipažinti su debesų technologijomis, internetu. Gana daug minėti ir 

socialiniai tinklai bei bendrų žinių apie kompiuterį (programų diegimas, išsaugojimas, kopijavimas, 

informacijos įrašymas į įvairias laikmenas ir t.t.) poreikis.  

Apie kokių įstaigų teikiamas elektronines paslaugas norėtumėte sužinoti plačiau? 

Dauguma kompiuterinio raštingumo kursų dalyvių teigiamai atsakė į klausimą, ar norėtų 

sužinoti apie Swedbank, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros, Darbo biržos, policijos ir ESO 

teikiamas elektronines paslaugas. 95,1 proc. pradedančiųjų ir 96,6 proc. pažengusiųjų norėtų 

daugiau sužinoti apie įvairių institucijų elektronines paslaugas.  

Paprašius pažymėti konkrečiau, kurių institucijų elektroninės paslaugos domina labiausiai, 

dalyviai daugiausiai minėjo Valstybinę mokesčių inspekciją, taip pat Sodrą ir Swedbank.  
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8 pav. Žinių apie įvairių institucijų elektronines paslaugas poreikis 

 

Išvados ir rekomendacijos 

1. Grįžtamojo ryšio anketų duomenys rodo, kad ŠAVB organizuojami kompiuterinio 

raštingumo kursai yra labai naudingi jų dalyviams ir vertinami labai teigiamai, nes atitinka jų 

lūkesčius.  

2. Nors naujos žinios, įgytos kursuose, vertintos labai gerai, praktinių įgūdžių įgijimas 

įvertintas šiek tiek silpniau (pradedančiųjų dalyvių). Rekomenduojama kursų metu skirti dar 

daugiau praktinių užduočių.  

3. Nemažai pradedančiųjų minėjo, kad norėtų pakartoti kursą, labiau įtvirtinti gautas 

naujas žinias. Rekomenduojama kompiuterinio raštingumo kursų metu po keletą kartų akcentuoti 

svarbiausius dalykus, kad dalyviai juos geriau įsimintų ir išmoktų naudotis (praktinės užduotys, 

testai ir kiti įtraukiantys dalyvius mokymo metodai). 

4. Kadangi kursų dalyviai išsakė norą išmokti labai įvairių temų (nuo socialinių tinklų 

iki VMI elektroninių paslaugų), rekomenduojama papildyti kompiuterinio raštingumo kursus trečiu 

lygiu (pradedantiesiems – A lygis, pažengusiems – B lygis, ekspertams – C lygis).  

5. Grįžtamojo ryšio anketa iš esmės yra tinkama tokių kursų dalyvių nuomonei sužinoti, 

tačiau reikalingi keli smulkūs pakeitimai – dalyviai mielai komentuoja atviro tipo klausimus, iš jų 

galima analizuoti platesnį besimokančiųjų poreikių vaizdą, dėl to atnaujintoje anketoje turėtų būti 

daugiau atviro tipo klausimų. 

 

 

 

44,9

52,7

49,8

29,4

38,6

25,2

56,6

68,3

50,7

31,7

42,0

28,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Swedbank

Valstybinės mokesčių inspekcijos

Sodros

Darbo biržos

Policijos

Eso - Energijos skirstymo operatorius

Apie kokių įstaigų teikiamas elektronines paslaugas norėtumėte sužinoti 
plačiau? (proc.)

Pažengusieji Pradedantieji


