Khảo sát: Sử dụng máy tính, thiết bị di động và Internet dành cho học
viên người lớn
Tên của bạn:
Tên giáo viên:
__________________
Ngày:
_________
Lớp:____________________________








ABE Beginning Literacy
ABE Beginning Basic
ABE Intermediate Low
ABE Intermediate High
ABE Multi-level
ASE Low
ASE High

1.

Bạn có máy vi tính ở nhà?

2.

A sử dụng vi tính ở nhà bạn?









ESL Beginning Literacy
ESL Low Beginning
ESL High Beginning
ESL Intermediate Low
ESL Intermediate High
ESL Advanced
ESL Multi-level








Other
_______________________

Có

Không

 Bản thân mình
 Chồng tôi
 Vợ tôi
 Con của tôi
 Cha mẹ của tôi
 Anh chị em của tôi
 Người bạn/bạn cùng phòng của tôi
 Tất cả mọi người
 Người khác, xin giải thích
_______________________________________________
3.

Bạn có sử dụng một máy tính tại trường học?

Có

Không

4.

Bạn có sử dụng Internet ở nhà?

Có

Không

5.

Bạn có sử dụng Internet tại trường học?

Có

Không

6.

Bạn có sử dụng Internet một nơi nào đó khác hơn với ở nhà hoặc ở trường?
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 Công việc
 Trung tâm mua sắm
 Nhà hàng
 Thư viện
 Trung tâm cộng đồng
 Nhà bạn bè/ người thân
 Nơi khác, xin giải thích
_______________________________________________

7.

Bạn có một điện thoại thông minh [ví dụ: iPhone, HTC One, Samsung Galaxy 4]?

Có

Không

8.

Bạn có sử dụng nhắn tin trên điện thoại của bạn [sử dụng tin nhắn SMS/MMS]?

Có

Không

9.

Bạn làm những gì khi bạn trên máy tính, internet hoặc trên điện thoại di động?
 Nhận được thông tin / làm nghiên cứu
 Học tập trong lớp học
 Học tập bên ngoài lớp học
 Xin việc
 Công việc
 Trả các hóa đơn
 Thư điện tử (Email)
 Mua hàng
 Kết nối với bạn bè và gia đình trên Facebook và/hoặc các phương tiện truyền
thông xã hội
 Giải trí [xem phim/ nghe nhạc/ đọc cho niềm vui/ chơi trò chơi}
 Những ̣điều khác, xin giải thích
_______________________________________________

10. Nếu giao tiếp với giáo viên của bạn bằng công nghệ, bạn sử dụng công nghệ như thế
nào để bạn làm điều đó?
 Nói chuyện điện thoại
 Thư điện tử (Email)
 Facebook hoặc các phương tiện truyền thông xã hội
 Các khóa học trực tuyến như Moodle, Edmodo
 Các tin nhắn điện thoại
 Những ̣điều khác, xin giải thích
_______________________________________________
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11. Bạn học trên mạng tại trường học?

Có

Không

12. Bạn học trên mạng tại nhà?

Có

Không

13. Bạn có học hiểu qua đào tạo chương trình từ xa của trường dành cho người lớn?

Có

Không

14. Bạn có biết làm thế nào để giữ an toàn cho mình trên mạng?

Có

Không

15. Bạn có biết làm thế nào để giữ an toàn cho con em/ cháu của bạn trên mạng?

Có

Không
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