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Tech Savvy Seniors - Participant Survey
A NSW Government initiative
in partnership with Telstra

Η έρευνα αυτή είναι εντελώς ΑΝΩΝΥΜΗ και ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ και τα στοιχεία σας δεν θα δημοσιοποιηθούν. Οι
απαντήσεις σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς αλλά μόνο για ερευνητικούς.
Δίνουμε αξία στην παροχή πληροφοριών! Εκτιμάμε το χρόνο που αφιερώνεται στο να συμπληρώσετε αυτή την σύντομη
έρευνα σχετικά με την εμπειρία σας στο πρόγραμμα εκμάθησης νέων τεχνολογιών για ηλικιωμένους. H ανταπόκριση
σας θα βοηθήσει ώστε να ενημερώσει και να βελτιώσει τα τρέχοντα προγράμματα για τους ηλικιωμένους.

Σε ποια βιβλιοθήκη ολοκληρώσατε τον κύκλο μαθημάτων;
Έχετε συμμετάσχει σε προηγούμενο πρόγραμμα εκμάθησης νέων
τεχνολογιών για ηλικιωμένους;
Πιστεύετε ότι είναι πιθανό να συμμετέχετε μελλοντικά σε άλλη σειρά
εκμάθησης νέων τεχνολογιών για ηλικιωμένους;
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Ποια σειρά μαθημάτων έχετε μόλις ολοκληρώσει;
Κυβερνοασφάλεια

Computers
Internet - Μέρος 1

Επιπαλάμιος υπολογιστής - Ipad

Ηλεκτρονικές τραπεζικές
συναλλαγές

Επιπαλάμιος υπολογιστής - Android

Internet – Μέρος 2

Ηλεκτρονικές αγορές - Μέρος 1

Έξυπνα κινητά

Internet – Μέρος 3

Ηλεκτρονικές αγορές - Μέρος 2

Διαχείριση διαδικτύου

Email - Μέρος 1

Κοινωνικά δίκτυα – Μέρος 1

Ανταλλαγή φωτογραφιών ή άλλων

Email - Μέρος 2

Κοινωνικά δίκτυα - Μέρος 2

συνημμένων αρχείων

Email – Μέρος 3

Κοινωνικά δίκτυα – Μέρος 3

Διάφορα (συμπληρώστε)

Σε ποια γλώσσα έγινε το μάθημά σας;
Αγγλικά

Ελληνικά

Κινέζικα

Βιετναμέζικα

Αραβικά

Ινδικά

Κινέζικα (παραδοσιακά)

Σέρβικα

Ντάρι

Ιταλικά

Ταγαλογικά

Κροατικά

Αγγλικά με
μεταφραστή
Άλλο (συμπληρώστε)

Για ποιους λόγους θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις νέες τεχνολογίες; Επιλέξτε όσα επιθυμείτε
Για να συνδεθείτε με τους φίλους και την
οικογένεια διαδικτυακά

Για να μάθετε για τις δραστηριότητες και τα γεγονότα στην
κοινότητα σας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μεγαλύτερη
επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών
διαδικτυακά

Να συνδεθείτε με άτομα εκτός τοπικής κοινότητας μέσω
των κοινωνικών δικτύων

Να αποκτήσετε περισσότερες γνώσεις σχετικά
με θέματα που σας ενδιαφέρουν

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες και
υπηρεσίες που θα σας βοηθήσουν να παίρνετε πιο καλές
αποφάσεις

Για να αποκτήσετε δεξιότητες για ένα χόμπι ή
διάφορες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα
Για να μάθετε περισσότερα για το τι
συμβαίνει στον κόσμο

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ιστοσελίδες και
υπηρεσίες για θέματα υγεία και όχι μόνο
Άλλα (παρακαλώ δώστε λεπτομέρειες στην επόμενη σελίδα)
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Υπάρχουν άλλοι βασικοί λόγοι που θα θέλατε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών;

Εάν όχι, προσπεράστε αυτή την ερώτηση.

Στις ακόλουθες ερωτήσεις, αναφέρετε σε ποιον βαθμό
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις δηλώσεις:

διαφωνώ
έντονα

διαφωνώ ουδέτερος συμφωνώ

Συμφωνώ
απολύτως

Τα μαθήματα εκπλήρωσαν τις προσδοκίες μου
Το μάθημα πραγματοποιήθηκε με τον σωστό ρυθμό για μένα
Το μάθημα ήταν σαφές και κατανοητό
Ο εκπαιδευτής ήταν εξυπηρετικός και ενημερωτικός
Νιώθω βέβαιος ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω επιπαλάμιο
υπολογιστή, επιτραπέζιο υπολογιστή ή έξυπνο κινητό
Έχω την δυνατότητα να εξηγήσω πώς να χρησιμοποιήσω ένα
επιπαλάμιο υπολογιστή, έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ή ένα έξυπνο
κινητό σε έναν φίλο ή στην οικογένεια μου.
λιγότερο τόσο συχνά συχνότερα πολύ πιο
συχνά
συχνά
όσο
χρησιμοποι
ώ τώρα

Μετά από αυτά τα μαθήματα, νομίζω ότι θα:
Χρησιμοποιώ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Skype ή τα κοινωνικά
μέσα για να επικοινωνήσω με την οικογένεια ή τους φίλους μου
Χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να αναζητήσω πληροφορίες σχετικά με
εκδηλώσεις ή δραστηριότητες στην κοινότητα μου
Να έχω πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο (όπως ειδήσεις, προσωπικά
ενδιαφέροντα, ταξίδια, υγεία, τοπικές επιχειρήσεις)
Να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο για να αποκτήσω πρόσβαση σε υπηρεσίες που
χρειάζομαι (όπως τραπεζικές, εμπορικές ή κυβερνητικές υπηρεσίες)

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος που σας παρέχει η Telstra, η
Πολιτεία και ο Δήμος σας, πόσο πιθανό είναι να συστήσετε την Telstra σε έναν φίλο ή μέλος της οικογένειας σας;
Δεν είναι
καθόλου
πιθανό
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Οτιδήποτε άλλο θέλετε να εκφράσετε;

Θα επιθυμούσαμε να σας στείλουμε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο σε 6 εβδομάδες για να διαπιστώσουμε εάν με την
χρήση των νέων τεχνολογιών, έχει αλλάξει η αυτοπεποίθηση σας; Εάν ναι, συμπληρώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου Εmail:

‘Ονομα:
Ηλικία:

Ταχυδρομικός
κώδικας:

Πώς θα περιγράφατε
το φύλο σας;

Άνδρας

Γυναίκα

Με άλλο
τρόπο

