2.5 Khảo sát Bài giảng Tổng quan về Internet và An toàn trên Internet
1.

Từ khóa học này, tôi:
Cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong việc tự mình sử dụng máy tính.
Cảm thấy thoải mái hơn trong việc tự mình sử dụng máy tính, nhưng tôi vẫn
còn cần thực hành
Không cảm thấy thoải mái hơn trong việc sử dụng máy tính.

2.

Từ khóa học này, tôi:
Cảm thấy tự tin hơn nhiều trong việc tự tìm kiếm thông tin trực tuyến
Cảm thấy tự tin hơn trong việc tự tìm kiếm thông tin trực tuyến, nhưng tôi
vẫn còn cần thực hành
Không cảm thấy tự tin hơn trong việc tìm kiếm thông tin trực tuyến
Khóa học của tôi không đào tạo về Internet (câu hỏi này không được áp dụng)

3.

Từ khóa học này, tôi sẽ sử dụng máy tính và Internet để
Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè
Khởi nghiệp hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh nhỏ
Bán hàng trực tuyến
Tạo hoặc bắt đầu sử dụng một tài khoản email
Quản lý ngân hàng trực tuyến
Nhận thông tin chăm sóc sức khỏe, kê đơn thuốc trực tuyến hoặc các mục
đích y tế khác của internet
Tìm kiếm hoặc nộp đơn ứng tuyển một công việc trực tuyến
Nộp thuế hoặc truy cập các dịch vụ của chính phủ và thông tin trực tuyến
Mở một tài khoản Facebook, Twitter hoặc tài khoản mạng xã hội khác
Khác
Không có điều nào ở trên - Tôi không hiểu máy tính và Internet có thể cải
thiện cuộc sống của tôi như thế nào.

4.

Từ khóa học này, tôi
Cảm thấy an toàn hơn khi sử dụng trên máy tính và trực tuyến
Đã phát triển các kỹ năng có thể giúp tôi trong công việc hiện tại của tôi
Đã phát triển các kỹ năng có thể giúp tôi tìm được một công việc tốt hơn
Đã phát triển các kỹ năng có thể giúp tôi tìm được một công việc. Tôi hiện
không đi làm.
Không có điều nào ở trên

5.

Độ tuổi của tôi:
16-18
19-26
27-47
48-65
66 trở lên

6.

Tôi hiện đang:
Đi làm
Làm việc bán thời gian (Tôi có công việc bán thời gian nhưng tôi muốn tìm
một công việc toàn thời gian, hoặc tôi đang có một công việc không tận dụng
được hết các kỹ năng của tôi)
Không đi làm và không tìm kiếm việc làm (về hưu, sinh viên, đối tượng khác)
Không đi làm nhưng đang tìm kiếm công việc

7.

Nhận xét:
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