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Įvadas

Ši ataskaita apie skaitmeninimą ir gyventojų skaitmeninį raštingumą Estijoje yra vienas iš Erasmus+
finansuojamo projekto „Savivaldybių parama suaugusiųjų švietimui“ (MSAE) intelektinių rezultatų.
Projektas vykdomas 2020 – 2022 m.
Vietos valdžia, kaip artimiausia vietos gyventojams institucija, glaudžiai bendradarbiauja su vietos
suaugusiųjų švietimo teikėjais. Tai lemia ypatingą vietos valdžios vaidmenį suaugusiųjų švietime.

Projekto tikslas – didinti vietos valdžios paramą suaugusiųjų švietimui, skatinant gausesnį
suaugusiųjų dalyvavimą švietime.

Šioje ataskaitoje pateikiama duomenų apie skaitmeninimą ir Estijos gyventojų skaitmeninę
kompetenciją. Panašias ataskaitas rengia visi projekto partneriai, tai leidžia palyginti situaciją
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Italijoje.

Pirmame ataskaitos skyriuje pagrindžiama skaitmeninių įgūdžių svarba, analizuojama
skaitmeninimo situacija Estijoje lyginant su ES šalimis.

Antrame skyriuje pateikiami Kanepi apskrities gyventojų apklausos apie skaitmeninius įgūdžius
rezultatai ir gyventojų nuomonė apie savivaldybės interneto svetainę.

Santrauka ir išvado pristatomos ataskaitos pabaigoje.



Skaitmeniniai įgūdžiai reikalingi visų tipų darbuose1

Skaitmeninės technologijos plačiai naudojamos Europos Sąjungos darbo vietose: 93 proc. Europos
darbo vietų naudoja stalinius kompiuterius; 94 proc. interneto prieigai naudoja plačiajuosčio ryšio
technologijas; 75 proc. naudoja nešiojamus kompiuterius ir 63 proc. kitus nešiojamus įrenginius;
22 proc. naudoja intraneto platformą; 8 proc. automatizuotą techniką ar įrankius ir 5 proc.-
programuojamus robotus. Didesnėse įmonėse skaitmeninės technologijos naudojamos dažniau
nei mažesnėse.

Daugumai darbų reikalingi pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai: gebėjimas bendrauti el. paštu ar
socialinėje erdvėje, kurti ir redaguoti dokumentus, ieškoti informacijos ir apsaugoti asmeninę
informaciją internete. Pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai būtini 98 procentams vadovaujamo
darbo vietų ir 90 procentų specialistų darbo vietų (pvz., inžinierių, gydytojų ir slaugytojų, mokytojų,
buhalterių, teisininkų, žurnalistų, technikų, raštvedybos darbuotojų ar kvalifikuotų žemės ūkio
darbuotojų ir kt.), 80 proc. pardavėjų. Pagrindiniai skaitmeniniai įgūdžiai dažnai reikalingi statybų
darbuotojams (50 proc. darbo vietų), gamyklų mašinų operatoriams (34 proc.) ir net pradinių
profesijų darbuotojams (27 proc.). Tačiau vis dar esama darbo vietų, kurioms skaitmeniiai įgūdžiai
laikomi nebūtinais (pvz. amatininkams, padavėjams, virėjams).

2020 metų Estijos skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas2

Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas (DESI) stebi bendrus Europos skaitmeninius
rezultatus ir ES šalių pažangą skaitmeninio konkurencingumo srityje, pateikdamas duomenis apie
skaitmeninimo būklę kiekvienoje valstybėje narėje, padedančius joms nusistatyti prioritetines
investicijų ir veiksmų sritis.

Remiantis 2020 m. DESI indeksu, tik 58 proc. europiečių turi bent pagrindinius skaitmeninius
įgūdžius, o 33 proc. – aukštesnius nei pagrindinio lygio. (Žr. 1 pav.)

1 pav. Gyventojų skaitmeninių įgūdžių lygis

1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-report-shows-digital-skills-are-required-all-types-jobs
2 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/new-report-shows-digital-skills-are-required-all-types-jobs
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi


2 paveiksle pavaizduotas valstybių narių 2020 metų skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės
indekso reitingas, kuris, remiantis 2019 m. duomenimis, parodo, kad moderniausia skaitmeninė
ekonomika ES yra Suomijoje, Švedijoje, Danijoje ir Nyderlanduose, o už jų rikiuojasi Estija. Latvijoje
ir Lietuvoje šie rodikliai yra vidutinio lygio, Italijoje – mažesni.

2 pav. ES skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas, 2020 m.

Remiantis duomenimis iki pandemijos, 2020 m. pagal Europos Komisijos skaitmeninės ekonomikos
ir visuomenės indeksą (DESI) Estija užima 7 vietą tarp 28 ES valstybių narių.

Estijai ir toliau gerai sekasi teikti skaitmenines viešąsias paslaugas ir ženkliai gerinti žmogiškojo
kapitalo rodiklius. Tvarūs visų suinteresuotųjų šalių veiksmai yra svarbūs, ypač todėl, kad įgūdžių
trūkumas ir neatitikimas darbo rinkos poreikiams yra viena iš pagrindinių kliūčių verslo
investicijoms. Estijoje intensyviai naudojamasi interneto paslaugomis. Šalis ir toliau investuoja į
plačiajuosčio ryšio infrastruktūros diegimą, tačiau ambicingi šalies 5G tikslai priklausys nuo
pirmalaikio ryšio technologijų sprendimų. Pagrindinis iššūkis Estijos ekonomikai išlieka įmonių,
kurios vis dar nepakankamai naudojasi skaitmeninių technologijų teikiamomis galimybėmis,
skaitmenizavimas ir skaitmeninių technologijų integravimas apskritai.

2018 m. Estija peržiūrėjo ir atnaujino strategiją „Skaitmeninė darbotvarkė 2020“, pagrįsdama ją
aiškiais ir skaidriais kriterijais, kurie padės šaliai įgyvendinti priemones ambicingiems tikslams
pasiekti. Iki 2020 metų pabaigos Vyriausybė planuoja parengti ir 2021 metais priimti skaitmeninę
strategiją ateinantiems 5 metams.

Skaitmeninės technologijos valdant koronaviruso pandemiją ir remiant
ekonomikos atsigavimą3

COVID-19 krizė daro didelį poveikį pagrindiniams visuomenės rodikliams, susijusiems su gyventojų
naudojimusi interneto paslaugomis. Tai neatsispindi naujausioje 2019 m. oficialioje DESI

3 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-estonia
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statistikoje. Todėl DESI 2020m. išvados turi būti vertinamos atsižvelgiant į didžiulę skaitmeninės
infrastruktūros ir paslaugų paklausą pandemijos metu ir neatidėliotinais valstybių narių veiksmais.
Laipsniškas Europos atsigavimas nuo pandemijos turi būti planuojamas atsižvelgiant į šios krizės
pamokas. Tai reiškia, kad ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas rodikliams, susijusiems su
stipresne ir tvaria skaitmenine transformacija bei ekonomikos atsigavimu,- visų pirma,- galingiems
tinklams (VHCN) ir 5G, skaitmeniniams įgūdžiams, pažangioms skaitmeninėms technologijoms
verslui bei skaitmeninėms viešosioms paslaugoms.

Estija ėmėsi kelių skaitmeninių priemonių, kad susidorotų su COVID-19 krize: diegiamos
iniciatyvos, skirtos sumažinti užkrato plitimą ir remti sveikatos sistemą,- tokios kaip dirbtinio
intelekto valdomas pokalbių robotas, atsakantis į žmonių klausimus apie COVID-19; kuriamos
skaitmeninės platformos, skirtos asmeninių apsaugos nuo viruso priemonių atsargoms ir
prognozėms stebėti; Valstybinės ligonių kasos įtraukė nuotolines specialistų konsultacijas į
kompensuojamų paslaugų sąrašą. Estija pademonstravo lyderystę, suteikdama plačiajai
visuomenei daugybę mokymosi sprendimų per internetinę platformą Education Nation. Siekiant
palengvinti nuotolinį mokymąsi internetu, buvo parengta daug įvairių internetinių seminarų ir
pagalbinės medžiagos. Skaitmeninės technologijos toliau integruojamos teikiant viešąsias
paslaugas, pavyzdžiui,- Estijos nedarbo draudimo fondas internetinėje laikinojo darbo mugėje
perkėlė aktyvių darbo rinkos paslaugų teikimą į skaitmeninius kanalus. Papildomas biudžetas
skirtas sparčiajam internetui kaimo vietovėse. Estijos pastangos taip pat buvo matomos 2020 m.
kovo mėn. surengtame skaitmeniniame hakatone „Hack the Crisis“, kurio pasekoje buvo priimta
daug aukščiau paminėtų sprendimų, o 2020 m. balandžio mėn. buvo pradėtas tarptautinis
hakatonas „Global Hack“, kuriame dalyvavo tūkstančiai žmonių daugiau nei iš 40 šalių. Žvelgiant į
ateitį, svarbu, kad Estija sutelktų dėmesį į verslo skaitmenizavimą įvairiuose sektoriuose, remtų
fiksuoto plačiajuosčio ryšio, pasiekiančio bent 100 Mbps spartą, įdiegimą,

Estijos žmogiškasis kapitalas4

Estija pagal žmogiškąjį kapitalą užima 3 vietą tarp ES šalių. 62 proc. gyventojų turi bent
pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, o 37 proc. – aukštesnius nei bazinius skaitmeninius įgūdžius,-
abu rodikliai viršija ES vidurkį (atitinkamai 58 proc. ir 33 proc.). IRT specialisų skaičius Estijoje 2019
metais išaugo ir yra didesnis nei ES vidurkis: 7,4 proc. IRT absolventų , 5,7 proc. IRT specialistų, 2,6
proc.moterų IRT specialisčių.

Nors 84 proc.įmonių įvardija, kad įgūdžių trūkumas yra viena iš pagrindinių kliūčių investicijoms,
tačiau investicijų į žmogiškąjį kapitalą ir įgūdžius dalis yra nedidelė. Tai ypač svarbu, atsižvelgiant į
tai, kad daugelio pramonės šakų ir sektorių skaitmeninimas paveiks žmones nevienodai, o
pažeidžiamoms grupėms iškils didesnė rizika.

Estija 2018 m. atnaujino savo Skaitmeninę darbotvarkę 2020 metams , o peržiūros procesą
pradėjo 2019 m. Pagal šią darbotvarkę Estija įsipareigojo imtis keletos iniciatyvų, siekdama

4 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-estonia
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užtikrinti IRT specialistų pasiūlą ir aukštesnius skaitmeninius darbuotojų įgūdžius tradiciniuose
Estijos ekonomikos sektoriuose. Estijos Mokymosi visą gyvenimą strategija siekiama, kad iki 2020
m. 80 proc gyventojų (18-74m. amžiaus) įgytų skaitmenines kompetencijas. Strategijoje kaip
vienas iš penkių prioritetų įvardijamas „skaitmeninis dėmesys mokymuisi visą gyvenimą“. Tikslas –
efektyviau pritaikyti šiuolaikines skaitmenines technologijas mokantis ir mokant, gerinti gyventojų
skaitmeninius įgūdžius ir užtikrinti jiems prieigą prie naujos kartos skaitmeninės infrastruktūros.

Interneto paslaugų naudojimas5

Estija 2019 m. užėmė 7 vietą ES pagal naudojimąsi interneto paslaugomis.

Internetu Estijoje naudojasi 88 proc. žmonių. Estijos žmonės internete noriai užsiima įvairia veikla.
Populiariausia yra naujienų skaitymas (89 proc., palyginti su ES vidurkiu – 72 proc.) ir
bankininkystė (89 proc, palyginti su ES 66 proc. ES). Virtualius kursus lankančių žmonių dalis
Estijoje (15 proc.) yra didesnė nei ES vidurkis (11 proc.). Estija taip pat viršija ES vidurkį leidžiant
muziką, vaizdo įrašus ir žaidimus (83 proc.), naudojantis socialiniais tinklais (72 proc.) ir
apsiperkant internetu (75 proc.). Ji yra šiek tiek žemiau ES vidurkio, kai kalbama apie pardavimą
internetu (20 proc.), vaizdo įrašus pagal pareikalavimą (27 proc.) ir vaizdo skambučius (59 proc.).

Vietos valdžia ir viešosios paslaugos6

Estijoje buvo susitarta dėl IRT strategijos, skirtos vietos valdžios institucijų informacinių ir ryšių
technologijų plėtrai. Pagrindiniai strategijos punktai:

• savivaldybių gyventojams teikiamos reikalingos, sukomplektuotos, modernios, patogios
elektroninės paslaugos;

• vietos valdžios IRT infrastruktūra ir technologijos yra standartizuotos, koordinuotos, stabilios,
tvarios ir saugios;

• vietos valdžios IRT plėtra yra koordinuojama.

Savivaldybių paslaugų portalus ir procedūrinę informacinę sistemą planuojama prijungti prie
valstybės informacinės sistemos, siekiant sumažinti kaštus savivaldybėms ir palengvinti bei
pagreitinti paslaugų prieinamumą gyventojams.

5 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-estonia
6 https://www.elvl.ee/kov-it-koordineerimine
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Kanepi savivaldybės gyventojų skaitmeninių įgūdžių analizė

Apklausa buvo atlikta Kanepi savivaldybėje. Tai nedidelė,- 524,49 km² ploto Pietų Estijos
savivaldybė, turinti 4790 gyventojų; joje yra 49 kaimai, 3 mokyklos, 4 vaikų darželiai; didžiausia
gyvenvietė – Kanepi seniūnija (557 gyventojai).

Anketa buvo paskelbta Kanepi savivaldybės svetainėje Facebook puslapyje ir išsiųsta savivaldybės
padalinių (mokyklų, darželių, socialinės globos centrų) darbuotojams el.paštu.

Respondentų charakteristikos
Respondentų buvo 80, iš jų: 68 asmenys 25-64 m. amžiaus (85 proc.), 8 asmenys 65 metų ir
vyresni ir 4 - jaunesni nei 25 metų

Daugiau nei pusė respondentų (57 proc., 46 respondentai) dirba viešajame sektoriuje (mokyklose,
darželiuose, socialinės globos centruose arba yra savivaldybės tarnautojai, 13 – privačiose
įmonėse arba NVO, 7 – prekybos ar paslaugų sektoriuje (taip pat ir privačiame sektoriuje), 8
nedirba ir 6 dirba „kažkur kitur“.

https://kanepi.kovtp.ee/
https://www.facebook.com/kanepivald


Skaitmeniniai įgūdžiai darbinėje veikloje

47,5 proc. respondentų (38 asmenys) įvertino savo skaitmeninius įgūdžius kaip pakankamus
darbui atlikti; 12,5 proc. (10 asmenų) mano, kad jų IRT įgūdžių daugiau nei pakanka, kad galėtų
atlikti savo darbą, ir 40 proc. (31 asmuo) mano, kad jų IRT įgūdžių nepakanka ir kad jiems reikėtų
tobulinti savo IT įgūdžius, kad galėtų dirbti efektyviau ir šiuolaikiškiau.

Klausimas "Ko, jūsų nuomone, turėtumėte išmokti, kad patobulintumėte savo skitmeninius
įgūdžius darbe ir asmeniniame gyvenime?" Apklausos rezultatai:

1. Techninių problemų sprendimo dirbant kompiuteriu – 61,3 proc.
2. Interneto svetainės kūrimo, informacijos įvedimo į svetainę– 42 proc.
3. Naudotis Excel – 41,3 proc.
4. Garso, vaizdo failų kūrimo – 38,8 proc.
5. Bendravimo ir bendradarbiavimo elektroninėje aplinkoje – 33,8 proc.
6. „Google“ apklausų kūrimo – 33,8 proc.



7. Tekstų kūrimo ir redagavimo, paveikslėlių pridėjimo, darbo su lentelėmis – 33,8 proc.

Taip pat buvo paminėta: dokumentų išsaugojimas, rūšiavimas, medžiagos paieška, saugumo
rizikos valdymas, drąsa naudotis kompiuteriu.

Informacija savivaldybės ir jai prilausančių įstaigų interneto svetainėse

Maždaug 2/3 respondentų naudojasi savivaldybės ir jai priklausančių įsaigų svetainėmis:



 Daugiau nei pusė apklaustųjų yra patenkinti savivaldybės interneto svetaine.

 19,7 proc. mano, kad svetainėje nelengva rasti kontaktinės informacijos konsultacijoms ir
patarimams;

 Elektronines formas ir paslaugas nesunkiai randa 18,2 proc
 15,2 proc. Gyventojų dažnai prireikia pagalbos pildant elektronines formas ar prašymus,

nes jiems per sudėtinga tai atlikti.
 7 respondentai teigė, kad nesinaudoja savivaldybės interneto svetaine.

Naudojimasis elektroninėmis viešosiomis paslaugomis

Beveik 95 proc. respondentų naudojasi interneto banku, o 88,6 proc. respondentų gali patys
pateikti metinę pajamų deklaraciją. Apklausos rezultatai:

• Naudojuosi interneto banku – 94,9 proc. (75 asmenys)

• Pats užpildau metinę pajamų deklaraciją - 88,6 proc. (70 asmenų)

• Gebu naudotis portalu digilugu.ee - 83,5 proc. (66 asmenys)

• Galiu pasirašyti skaitmeniniu parašu 82,3 proc. (65 asmenys)

• Gebu naudotis el. mokesčių inspekcijos portalu - 77,2 proc. (61 asmuo)

• Naudojuosi portalu eesti.ee - 75,9 proc. (60 asmenų)

• Gebu naudotis įvairiomis el. konsultacijų paslaugomis 46,8 proc. (37 žmonės)

• Man reikia pagalbos pildant metinę pajamų mokesčio deklaraciją - 3,8 proc. (3 žmonės)

• Man reikia pagalbos naudojantis portalu digilugu.ee – 10,1 proc. (8 žmonės)

https://www.digilugu.ee/login?locale=en
https://www.eesti.ee/en
https://www.digilugu.ee/login?locale=en


Į klausimą, kodėl nesinaudoju viešaisiais portalais ir nemokama vieša elektronine aplinka,
respondentai atsakė:

• Nereikia (16 respondentų)
• Norėčiau tiesioginio bendravimo (14 respondentų)
• Naudojimas per sudėtingas (2 respondentai)
• Negirdėjau apie juos (1 respondentas)
• Kitos priežastys (6 respondentai)

Informacinių technologijų kompetencija ir skaitmeninis raštingumas

Savo įgūdžių įsivertinimas, naudojimasis paieškos sistemomis ir informacijos paieška (Google, Wiki
ar kt.). Apklausos rezultatai:

• 48 proc. respondentų savo žinias vertina gerai
• 30,4 proc. respondentų labai gerai moka naudotis ir gali paaiškinti kitiems
• žinios ribotos – 25,3 proc. respondentų
• visai nemoka naudotis (neturi žinių) – 2,5 proc. respondentų.



Reguliariai saugau informaciją išorinėje laikmenoje (USB laikmenose) ir (arba) debesyje. Apklausos
rezultatai:

Pusė respondentų savo žinias ir įgūdžius šiuo požiūriu vertina gerai arba labai gerai, o pusė nurodė,
kad stokoja arba visai neturi įgūdžių.

• Turiu ribotų žinių šioje srityje – 36,5 proc.
• Puikiai tai suprantu ir galėčiau paaiškinti kitiems – 25,7 proc.
• Gerai išmanau – 25,7 proc.
• Neišmanau apie tai – 12,2 proc.

Gyventojai geriau susitvarko su elektronine prekyba – paklausti, ar moka palyginti prekių
kainas internetinėse parduotuvėse, daugiau nei pusė atsakė, kad sugeba:

• Galiu tai atlikti savarankiškai – 57,1 proc.
• Sugebu ir prireikus galiu instruktuoti kitus - 14,3 proc.
• Galiu, bet man reikia pagalbos – 11,7 proc.
• Nesugebu – 18,5 proc.



Keitimasis informacija ir bendradarbiavimas

99 proc. žmonių gali išsiųsti, atsakyti ir persiųsti elektroninius laiškus, iš jų 47,5 proc. tai daro
savarankiškai, 42,5 proc. sugeba patys ir prireikus gali instruktuoti kitus, 8,8 proc. žino kaip
naudotis ir tik vienas atsakė, kad nesugeba.

Apie trečdalis respondentų labai gerai geba savarankiškai kurti anketas ir dokumentus bei
bendradarbiauti įvairiose interneto platformose (Google Drive, Dropbox, PBworks ar kitose).
Apklausos rezultatai:

• Nemoku – 30 proc.

• Galiu, bet man reikia vadovavimo ir pagalbos – 33,8 proc.

• Gebu dirbti savarankiškai - 32,5proc.

• Sugebu ir prireikus galiu instruktuoti kitus - 3,4% (3 asmenys).



Ketvirtadalis respondentų gali surengti internetinį susitikimą/vaizdo konferenciją Zoomi / Jitsi /
Teams ar kitoje platformoje (įskaitant nurodymus kitiems), o trečdalis iš viso nemoka. Apklausos
rezultatai:

• Esant poreikiui galiu instruktuoti kitus – 7,5 proc.

• Moku– 31,3 proc.

• Susitikime galiu dalyvauti tik jei man atsiunčiama nuoroda - 28,8 proc.

• Nemoku – 32,5 proc.

Skaitmeninio turinio kūrimas

40 proc. respondentų jaučiasi nesaugūs dėl teksto apdorojimo programų naudojimo.

Gali kurti ir redaguoti tekstą bei pridėti paveikslėlių tekstų rengyklėje. Apklausos rezultatai:

• Nemoku – 13,8 proc.

• Galiu, bet man reikia vadovavimo ir pagalbos – 26,3 proc.

• Sugebu dirbti savarankiškai – 41,3 proc.

• Gebu ir prireikus galiu instruktuoti kitus – 18,8 proc.



62,5 proc. apklaustųjų jaučiasi nesaugūs, naudodamiesi skaičiuoklių programomis ir tik 10 proc.
yra pasirengę instruktuoti kitus.

Gali naudoti formules ir kitas parinktis skaičiuoklių programoje Excel. Apklausos rezultatai:

• Nemoku – 27,5 proc.

• Galiu, bet man reikia vadovavimo ir pagalbos – 35 proc.

• Sugebu dirbti savarankiškai - 27,5 proc.

• Gebu ir prireikus galiu instruktuoti kitus – 10 proc.

78,7 proc. respondentų jaučiasi nesaugūs dėl garso ir vaizdo failų (duomenų rinkinių) kūrimo ir tik
3,8 proc. (3 žmonės) teigia, kad yra pasirengę vadovauti kitiems.

Gali kurti garso ir vaizdo failus (duomenų rinkinius). Apklausos rezultatai:

• Nemoku– 50 proc.

• Galiu, bet man reikia vadovavimo ir pagalbos – 28,7 proc.

• Sugebu dirbti savarankiškai - 17,5 proc.



• Gebu ir prireikus galiu instruktuoti kitus – 3,8 proc.

Saugumas

Mažiau nei trečdalis respondentų užtikrina savo kompiuterių ir kitų įrenginių saugumą.

Naudoja keletą prevencinių priemonių nuo kompiuterinių tinklų atakų (saugus informacijos
perdavimas kompiuterių tinkluose, šifravimas, antivirusinės programos, ugniasienės). Apklausos
rezultatai:

• Nenaudoju – 31,3 proc.

• Naudoju, bet reikia pagalbos ir patarimo – 40 proc.

• Naudoju ir tvarkausi savarankiškai - 25 proc.

• Naudoju ir galiu instruktuoti kitus– 3,8 proc.

Daug geriau respondentai vertina savo žinias apie asmens duomenų apsaugą.

Žino, kokia asmenine informacija neturėtų dalytis ir rodyti internete (pvz., socialiniuose tinkluose)
moka atpažinti aferas, sukčiavimus ir pan.). Apklausos rezultatai:



• Nežinau – 1 proc.

• Žinau, bet ne tiksliai – 28,7 proc.

• Žinau – 51,2 proc.

• Tiksliai žinau ir galiu paaiškinti apie pavojus kitiems – 18,8 proc.

Problemų sprendimas

Daugiau nei 77 proc. respondentų reikia pagalbos sprendžiant technines problemas.

Gali rasti techninių kompiuterio problemų sprendimus, naudodamasis internetu. Apklausos
rezultatai

• Negaliu – 33,8 proc.

• Galiu, bet man reikia pagalbos – 43,8 proc.

• Galiu ir susitvarkau savarankiškai – 18,8 proc.

• Man tai sekasi ir prireikus galiu instruktuoti kitus – 2,5 proc.

Techninių nustatymų keitimas taip pat sukelia sunkumų respondentams.



Esant poreikiui gali keisti įvairius nustatymus teksto apdorojimo ir skaičiuoklių programose (įrašyti
komentarus, išnašas, keisti tarpus tarp eilučių ir pan.). Apklausos rezultatai:

• Nemoku – 22,5 proc.

• Galiu, bet man reikia pagalbos – 40 proc.

• Gebu tvarkytis savarankiškai – 28,7 proc.

• Man tai sekasi ir prireikus galiu instruktuoti kitus – 8,8 proc.

Išvados

Pusė Kanepi apskrities gyventojų turi gana gerus darbo kompiuteriu įgūdžius, tačiau, kaip
pripažįsta patys respondentai. yra tam tikrų specifinių skaitmeninių įgūdžių, kuriuos reikėtų
tobulinti, Vietos valdžia galėtų organizuoti tokių įgūdžių tobulinimo kursus savivaldybių
gyventojams.

Reikėtų tobulinti specifinius įgūdžius (sprendžiant technines kompiuterio problemas, kuriant garso
ir vaizdo bei interneto puslapius, dirbant Excel, kuriant garso ir vaizdo įrašus, naudojant duomenų
debesis, apsaugant kompiuterius nuo kibernetinių atakų ir kt.), kurių,- pačių respondentų teigimu,
- stokojama kasdienėje veikloje.
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