LIETUVOS BLAIVYBĖS FONDAS
Vilnius, 2010 m.

LAIKRAŠČIO „VALANČIUKŲ AIDAS“ TOBULINIMO GALIMYBĖS
JOLITA MALINAUSKAITĖ

Vykdant Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų
schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paprojektį „Blaivi
karta“ (sutarties Nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-033), 2010 m. vasario mėn. atlikta
anketinė Lietuvos mokinių apklausa apie Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdţio leidţiamą
laikraštuką „Valančiukų aidas“ (jo ţinomumą; skaitomumą; populiarumą; turinio ir dizaino
kokybę; rubrikų patrauklumą; skaitytojų aktyvumą, dalyvaujant redakcijos paskelbtuose
konkursuose ir viktorinose; skaitytojų lūkesčius; leidinio perspektyvas ir kt.).
Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvos mokinių nuomonę apie „Valančiukų aidą“ ir,
atsiţvelgiant į tyrimo rezultatus, tobulinti laikraštėlį bei kurti jį patrauklų, modernų bei populiarų
tarp skaitytojų, kartu propaguoti sveiką ir blaivų gyvenimo būdą.
**************************************************
Toliau pateikiami tyrimo (anketinės apklausos) rezultatai ir išvados, o taip pat
pridedamas anketos „Mokinių nuomonei apie Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdţio
leidţiamą laikraštuką „Valančiukų aidas“ tirti“ pavyzdys (1 priedas).
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DUOMENYS APIE RESPONDENTUS
Tyrimo metu buvo apklausta 200 respondentų ((iš jų 124 mergaitės (merginos) ir 76
berniukai (vaikinai)).

1 paveikslas. Respondentų lytis

2 paveikslas. Respondentų amţius

2 paveiksle matome, kad anketinėje apklausoje aktyviausiai dalyvavo
trylikamečiai (50 respondentų), keturiolikmečiai (44 respondentai) ir penkiolikmečiai
(40 respondentų) „Valančiukų aido“ skaitytojai.

2

3 paveikslas. Respondentų gyvenamoji vieta
Daugiau nei pusė (103) respondentų gyvena kaime, kiti mieste (57) arba
miestelyje (40).

4 paveikslas. Regionas (apskritis), kurioje gyvena respondentai
Nors anketa buvo išplatinta visuose Lietuvos regionuose (apskrityse), tačiau atgal
sugrįţo iš šių: Alytaus (78 respondentai), Kauno (37), Klaipėdos (33), Marijampolės
(29), Vilniaus (23).
1. MOKINIŲ NUOMONĖ APIE LAIKRAŠTĖLĮ „VALANČIUKŲ AIDAS“
Anketoje „Mokinių nuomonei apie Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdţio
leidţiamą laikraštuką „Valančiukų aidas“ tirti“ buvo pateikti 29 klausimai.
Pradţioje respondentų buvo pasiteirauta, ar jie, apskritai, skaito vaikams ir
jaunimui leidţiamus laikraščius bei ţurnalus. Iš 200 respondentų, 104 (arba 52 proc. visų
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apklaustųjų) atsakė, kad minėtus leidinius skaito „kartais“, 46 – „daţnai“, 45 – „retai“, 5
– neskaito išvis.

5 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Ar Tu daţnai skaitai vaikų ir jaunimo
laikraščius arba ţurnalus?“ rezultatai
Mokinių buvo prašyta įvardyti po tris jų mėgstamiausius lietuviškus ir uţsienio
vaikų ar jaunimo laikraščius arba ţurnalus. Respondentai įvardijo 29 lietuviškus ir 5
uţsienio leidinius1, kurie jiems yra ypač patrauklūs bei įdomūs. Paţymėtina tai, kad šie
leidiniai atidţiai bus perţiūrėti „Valančiukų aido“ redakcijos, tobulinant laikraštėlį.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tarp įvardytų mėgstamiausių leidinių, kai kurie
mokiniai nurodė ir „Valančiukų aidą“.
„Valančiukų aidas“ jiems patinka dėl to, kad „rašoma apie blaivybės uţsiėmimus“,
„įvairius ţygius“, „mokyklos renginius“, „moko sveikos gyvensenos“, „yra graţių
vietovių nuotraukų“, „rašoma apie įdomias organizacijas“, „skelbiami konkursai“, „yra
vertingų straipsnių“, „jame daug informacijos, kuri skatina neturėti ţalingų įpročių“,
„galima rasti savo draugų nuotraukų“, „kokie šaunūs tie studentai“, „randu naudingų
faktų“, „suţinau, kaip gyvena blaivūs vaikai Lietuvoje“, „jis yra linksmas ir puikus“,
„graţus, nedidelis ir įdomus“, „geras“, „moko nedaryti blogo“, „rašo apie gyvenimiškus
įvykius“, „jame pateikti įdomūs pasakojimai, juokeliai“, „nes jame gali pamatyti
save“ ir kt.

1

„Baltoji pelytė“, „ Bitutė“, „Donaldas ir kiti“, „Ekstra panelė“, „Flintas“, „Futbol“, „Girl“, „ Justė, „Kregţdutė“, „
Luka“, „ LUX jauniems “, „ Magija “, „Mergaitė“, „Mergaitė Tau!“, „Naminukas“, „Nykštukas“, „Panelė“, „Penki“,
„Rakdarbiai“, „Simpsonai“, „Tokio Hotel“, „Top-girl“, „Ţirniukas“ ir kt.
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6 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Iš kur suţinojai apie „Valančiukų
aidą“?“ rezultatai
Net 136 respondentai nurodė, kad apie Vyskupo M. Valančiaus blaivystės
sąjūdţio leidţiamą laikraštėlį suţinojo iš valančiukų kuopų vadovių mokyklose.
Paţymėtina, kad šiuo metu laikraštis „Valančiukų aidas“ leidţiamas 4 kartus per
metus. Jį galima skaityti ir interneto puslapyje adresu: www.valanciukai.lt.

7 paveikslas. Atsakymų į klausimą, kur respondentai skaito „Valančiukų aidą“,
rezultatai
Taigi atliekant tyrimą, buvo domėtasi, kokį „Valančiukų aidą“ jaunimas skaito
šiuo metu (spausdintą ant popieriaus ar internete) ir kokiam (spausdintam ar
internetiniam) teikia pirmenybę. Paaiškėjo, kad spausdintas laikraštukas išlieka
populiarus: 149 asmenys nurodė, kad šiuo metu skaito spausdintinį laikraštuko variantą,
151 pageidautų tokio ir ateityje (ţr. 7 ir 8 paveikslus).
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8 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Kam teiki pirmenybę: spausdintam ar
interneto laikraštukui?“ rezultatai

Į klausimą „Kaip manai, ar „Valančiukų aidas“ yra populiarus (mėgstamas) tarp
Tavo bendraamţių?“, jaunimas atsakė taip: 67 – „greičiau populiarus, negu
nepopuliarus“, 40 – „populiarus“, 36 – „nepopuliarus“, 29 – „greičiau nepopuliarus,
negu populiarus“, 20 – „visiškai nepopuliarus“, 8 – „labai populiarus“ (ţr.: 9 paveikslą).

9 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Kaip manai, ar „Valančiukų aidas“ yra
populiarus (mėgstamas) tarp Tavo bendraamţių?“ rezultatai

10 paveiksle matome, kad „Valančiukų aido“ skaitytojai nėra linkę rekomenduoti
šį laikraštėlį savo draugams.
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10 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Ar esi rekomendavęs(-usi) kokį nors
„Valančiukų aido“ numerį paskaityti savo draugams?“ rezultatai

Taip pat buvo klausta, kokio amţiaus jaunimui, respondentų nuomone, yra
įdomiausias dabartinis „Valančiukų aidas“.

11 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Kaip manai, kokio amţiaus vaikams ir
jaunimui yra įdomiausias dabartinis „Valančiukų aidas“?“ rezultatai

Visuomeninės organizacijos „Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis“ ir
„Valančiukų aido“ redakcijos siekis – kurti laikraštėlį taip, kad jis taptų šeimos
laikraščiu. Manytina, kad sveiko ir blaivaus gyvenimo būdo propagavimas pirmiausiai
turi prasidėti šeimoje.
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12 paveikslas. Atsakymų įklausimą „Ar skaito „Valančiukų aidą“ (jo dalį
„Valančininkams“) Tavo tėveliai, seneliai ir kiti artimi suaugusieji?“ rezultatai

Tik 48 iš 200 apklaustųjų atsakė, kad jų tėvai, seneliai ir kiti artimi suaugusieji
skaito „Valančiukų aidą“.

13 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Ar Tu galėtum teigti, kad „Valančiukų
aidas“ yra šeimos laikraštis?“ rezultatai
Konstatuotina, kad tik 75 (31 respondentas atsakė – „taip“ ir 44 – „greičiau taip,
negu ne“) atsakiusieji dabartinį leidinį linkę laikyti šeimos laikraščiu.
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14 paveikslas. „Valančiukų aido“ laikraštėlio vertinimo dešimties balų sistemoje
(10 – daugiausia, 1 – maţiausia) rezultatai
14 paveiksle matome, kaip respondentai vertina dabartinį „Valančiukų
aidą“ dešimties balų sistemoje.

15 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Ar esi dalyvavęs(-usi) „Valančiukų
aido“ skelbtuose konkursuose, viktorinose ir pan. rezultatai

Siekiant suburti aktyvių skaitytojų ratą, „Valančiukų aido“ redakcija nuolat
skelbia įvairius konkursus (pavyzdţiui, konkursas „2010 metai – 365 blaivios dienos!“),
viktorinas jaunimui.
15 paveiksle matome, kad iš visų apklaustųjų, 37, t. y. kas penktas respondentas,
dalyvavo tokiuose renginiuose.
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17 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Ar esi patenkintas(-a) laikraštėlio
„Valančiukų aidas“ kokybe?“ rezultatai
Analizuojamo leidinio kokybe nepatenkintų yra 23, o patenkintų – 177.

18 paveikslas. Respondentų atsakymų apie tris juos labiausiai dominančias skiltis
arba rubrikas dabartiniame „Valančiukų aide“ rezultatai

Darytina išvada, kad šiuo metu labiausiai jaunimui patinka šios „Valančiukų
aido“ rubrikos: „Juokai“ (99 taškai), „Jaunimo kūryba“ (99 taškai), „Interviu“ (98
taškai), „Įvykių kronika“ (68 taškai), „Studentų skiltis“ (64 taškai). Maţiausiai taškų
surinko rubrikos: „Teisininko skiltis“ (11) ir „Senolių patirtis“ (18).
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19 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Ar Tu norėtum tapti „Valančiukų
aido“ redkolegijos nariu?“ rezultatai

Dţiugu, kad 44 atsakiusieji išsakė norą tapti „Valančiukų aido“ redkolegijos
nariais.

20 paveikslas. „Valančiukų aido“ dizaino vertinimo dešimties balų sistemoje (10 –
daugiausia, 1 – maţiausia) rezultatai

Galima teigti, kad visumoje laikraštėlio dizainą skaitytojai vertina neblogai (ţr.:
20 paveikslą).

11

21 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Ar galėtum pasakyti, kad „Valančiukų
aidas“ yra šiuolaikiškas laikraštukas vaikams, jaunimui ir
suaugusiems?“ rezultatai
Apie „Valančiukų aidą“, kaip šiuolaikišką laikraštuką, respondentai atsakė taip:
114 – „galbūt taip“, 37 – „turbūt taip“, 31 – „tikrai taip“, 11 – „tikrai ne“, 7 – „neturiu
nuomonės“.
22 paveikslas iliustruoja atsakiusiųjų mintis apie tai, kas paskatintų labiau domėtis
blaivybės laikraštėliu.

22 paveikslas. Atsakymų į klausimus „Ar skaitytum „Valančiukų aidą“ interneto
tinklapyje, jeigu jame galėtum...“ rezultatai
12

Kaip jau buvo minėta, šiuo metu „Valančiukų aidą“ galima skaityti internete
puslapyje adresu: www.valanciukai.lt. Tačiau šiuo metu jis yra statiškas ir planuojama
padaryti judrų, atnaujinti, todėl apklausoje ypač svarbūs buvo skaitytojų atsakymai apie
internetinio laikraštuko tobulinimą.

23 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Kaip manai, kiek laikraštuko „Valančiukų
aidas“ turėtų išeiti per metus?“ rezultatai

114 respondentų pareiškė norą, kad laikraštukas išeitų kas mėnesį, 22 norėtų, kad
jis išeitų kas antrą mėnesį.
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24 paveikslas. Atsakymų į klausimą „Jeigu ateityje spausdintinis „Valančiukų
aidas“ būtų prenumeruojamas, ar Tu ar Tavo šeima jį prenumeruotų?“ rezultatai
51 proc. apklaustųjų mokinių atsakė, kad jeigu laikraštukas būtų
prenumeruojamas, jų šeima/jie patys galbūt jį prenumeruotų, o 0,4 proc. teigė, kad
prenumeruotų.

IŠVADOS
1. Skaitytojai Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdţio leidţiamą laikraštuką
„Valančiukų aidas“ laiko reikalingu, vertingu ir šiuolaikišku leidiniu. Jis turi savo
istoriją ir skaitytojų ratą.
2. Lyginant su kitais Lietuvos vaikams ir jaunimui leidţiamais laikraščiais bei
ţurnalais, laikraštukas nėra labai populiarus, nes: a) išeina per retai (4 kartu per
metus); b) internetinė leidinio versija yra statiška, skaitytojas neturi galimybės
šiuolaikiškai bendrauti su redkolegija, kitais skaitytojais bendraminčiais ir pan.; c)
šis „sąstingis“ daţnai daro įtaką jaunimo (valančiukų kuopų ir pan.) pasyviam
poţiūriui ir į patį leidinį, ir į blaivybės veiklą apskritai.
3. Laikraštėlį labiausiai skaito 13-15 metų jaunuoliai, kuriuos juo sudomino
valančiukų kuopų vadovai(-ės) (taip teigė 68 proc. apklaustųjų). Tik kas ketvirtas
respondentas atsakė, kad laikraštuką skaito ir jo tėvai, seneliai arba kiti suaugusieji.
4. Kuriant „Valančiukų aido“, kaip šeimos laikraštuko, koncepciją, būtina leidinyje
pateikti informaciją, kuri sudomintų pačius maţiausiuosius, vaikus ir jaunimą, tėvus
ir senelius.
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5. Populiariausios dabartinio „Valančiukų aido“ rubrikos yra šios: „Juokai“, „Jaunimo
kūryba“, „Interviu“, „Įvykių kronika“, „Studentų skiltis“. Taigi jaunimą domina jų
bendraamţiai, jų veikla, kūryba, bendravimas su jais ir vyresniaisiais draugais
(studentais), linksmybės.
6. Tikslinga, kad laikraštukas būtų leidţiamas ir spausdintinis, ir internetinis.
Respondentų apklausa parodė, kad jie teikia pirmenybę spausdintam ant popieriaus
laikraštukui, tačiau internetu norėtų: a) skaityti ir parsisiųsti straipsnius, b) gyvai
diskutuoti forumuose, pokalbių kambariuose, c) dalyvauti valančiukų bendraminčių
klubuose, konkursuose, viktorinose; d) rašyti savo istorijas, „blogus“, e) tiesiogiai
uţduoti klausimus ekspertams, mokslininkams, f) bendrauti su „Valančiukų
aido“ redakcija ir pan.
7. 51 proc. apklaustųjų mokinių atsakė, kad jeigu laikraštukas būtų prenumeruojamas,
jų šeima/jie patys galbūt jį prenumeruotų, o 0,4 proc. teigė, kad prenumeruotų.
8. Būtina ieškoti lėšų „Valančiukų aido“ leidybai ir plėtrai bei blaivios šeimos
gyvenimo būdo aktyviam propagavimui Lietuvoje.
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1 priedas

Lietuvos blaivybės fondas, vykdydamas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemos
„Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paprojektį „Blaivi karta“ (Sutarties Nr. 2004-LT0008-NVO1EEE/NOR-02-033) organizuoja apklausą (veikla Nr. 3)

ANKETA NR. ........
MOKINIŲ NUOMONEI APIE VYSKUPO M. VALANČIAUS BLAIVYSTĖS SĄJŪDŢIO
LEIDŢIAMĄ LAIKRAŠTUKĄ „VALANČIUKŲ AIDAS“ TIRTI

Labas, miela „Valančiukų aido“ skaitytoja!
Labas, mielas skaitytojau!
Šia anketa siekiama suţinoti Tavo ir kitų Lietuvos mokinių nuomonę apie laikraštėlį „Valančiukų
aidas“.
Šio tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami Lietuvos blaivybės fondo vykdomo paprojekčio
„Blaivi karta“ veiklai vykdyti, o rezultatai padės tobulinti laikraštėlį ir kurti jį patrauklų, modernų bei
labai mokinių laukiamą! Manome, kad apklausa atskleis Tavo ir kitų vaikų lūkesčius bei bus Tau
naudinga.
Pasiţadame, kad šioje anketoje Tavo atsakymai bus naudojami visiškai slaptai (konfidencialiai),
kitaip tariant, niekas neţinos, kad tai Tavo nuomonė.
Pildydama (-s) anketą paţymėk kryţeliu langelyje labiausiai Tau tinkantį atsakymą, o į atvirus
klausimus

įrašyk

savo

nuomonę.

Ţymėti reikia taip:
Pradedam!
*****************************************
16

1. Ar Tu daţnai skaitai vaikų ar jaunimo laikraščius arba ţurnalus?

□ Daţnai

□ Kartais

□ Retai

□ Neskaitau jų išvis

2. Įrašyk tris savo mėgstamiausius lietuviškus vaikų ar jaunimo laikraščius arba ţurnalus,
uţpildydamas lentelę:

Mėgstamiausi vaikų ar jaunimo laikraščiai

Mėgstamiausi vaikų ar jaunimo ţurnalai

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3. Parašyk, kokie Tau patinka vaikų ir jaunimo uţsienio laikraščiai ar ţurnalai?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Kada pirmą kartą išgirdai apie laikraštuką „Valančiukų aidas“? Parašyk.
......................................................................................................................................................................

5. Iš kur suţinojai apie „Valančiukų aidą“?

□ Iš tėvų
□ Iš senelių
□ Iš draugų
□ Iš valančiukų vadovės mokykloje

□ Blaivybės renginio metu;
□ Radau bibliotekoje
□ Perskaičiau internete
□ kita
Parašyk..............................................................................
........................................................................

6. Laikraštėlį „Valančiukų aidas“ Tu skaitai:

7. Kam teiki pirmenybę?

□ Spausdintą ant popieriaus
□ Internete.

□ Spausdintam laikraštukui
□ Interneto laikraštukui.
17

8. Kaip manai, ar „Valančiukų aidas“ yra
populiarus (mėgstamas) tarp Tavo
bendraamţių ?

9. Ar esi rekomendavęs kokį nors „Valančiukų
aido“ numerį paskaityti savo draugams?
□ Taip
□ Ne

□ Labai populiarus;
□ Populiarus
□ Greičiau populiarus, nei nepopuliarus
□ Greičiau nepopuliarus, nei populiarus
□ Nepopuliarus
□ Visiškai neţinomas

10. Kaip manai, kokio amţiaus vaikams ir 11. Ar skaito „Valančiukų aidą“ (jo dalį
jaunimui
„Valančininkams“) Tavo tėveliai, seneliai ir kiti
yra įdomiausias dabartinis „Valančiukų aidas“? artimi suaugusieji?

□ Nuo 7 iki 9 metų
□ Nuo 10 iki 12 metų
□ Nuo 13 iki 15 metų
□ Nuo 16 iki 18 metų
□ Daugiau negu 18 metų

□ Taip
□ Ne
□ Neţinau.

12. Ar Tu galėtum teigti, kad „Valančiukų aidas“ yra šeimos laikraštis?

□ Taip
□Neţinau

□ Greičiau taip, negu ne

□ Greičiau ne, negu taip

□Ne

13. Kuo Tau patinka „Valančiukų aidas“.
Parašyk.............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........
14. Pagal dešimties balų sistemą (10 – daugiausia, 1- maţiausia), įvertink „Valančiukų
aido“ laikraštėlį:
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



15. Ar esi dalyvavęs „Valančiukų aido“ skelbtuose konkursuose, viktorinose ir pan.?

□ Taip

□ Ne
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16. Parašyk kodėl dalyvauji arba nedalyvauji „Valančiukų aido“ skelbtuose konkursuose,
viktorinose ir
pan.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

17. Ar esi patenkintas laikraštėlio „Valančiukų aidas“ kokybe?

□ Labai patenkintas
□ Patenkintas
□ Greičiau patenkintas, negu nepatenkintas

□ Greičiau nepatenkintas, negu patenkintas
□ Nepatenkintas
□ Labai nepatenkintas

18. Kokių pastabų dėl „Valančiuko aido“ turi? Parašyk...................................................................
......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

19. Paţymėk tris Tave labiausiai dominančias skiltis arba rubrikas (laikraštuko vieta, kurioje
nuolatos spausdinama tos pačios rūšies informacija), kurios yra dabartiniame „Valančiukų aide“:

Rubrikos pavadinimas

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Sveikinimai, proginiai straipsniai
Aktualijos (pristatomos Pasaulio Sveikatos Organizacijos, Europos Sąjungos, Lietuvos
blaivybės naujienos)
Studentų skiltis (rašo studentai)
Gerosios patirties pavyzdţiai (aprašomos bendros blaivybės akcijos su policininkais ir t.t.)
Teisininko skiltis (skaitytojas supaţindinamas su naujausiais teisės aktais, jie komentuojami)
Interviu (pristatomas paţangus, sveiką gyvenimo būdą puoselėjantis jaunimas, sportininkai,
kitos iškilios asmenybės)
Senolių patirtis (aprašomos senosios blaivybės tradicijos)
Įvykių kronika (pristatomi valančiukų kuopų renginiai, iškylos ir pan.)
Jaunimo kūryba (spausdinama valančiukų ir valančininkų kūryba, pavyzdţiui, specialiai tam
2010 metais paskelbtas konkursas „2010 metai – 365 blaivios dienos!“)
Juokai (spausdinamos jumoristinės įţvalgos)
Skelbimai, padėkos, reklama

20. Pasiūlyk „Valančiukų aidui“ savo skiltį (rubriką) .........................................................................
19

..........................................................................................................................................................................
..........

21. Ar Tu norėtum tapti „Valančiukų aido“ redkolegijos nariu?

□ Taip

□ Ne

□ Neţinau

22. Pagal dešimties balų sistemą (10 – daugiausia, 1- maţiausia), įvertink „Valančiukų
aido“ dizainą, t. y. meninę išvaizdą, nuotraukas ir t.t.:
1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



23. Ar galėtum pasakyti, kad „Valančiukų aidas“ yra šiuolaikiškas laikraštukas vaikams, jaunimui
ir visiems suaugusiems?

 Tikrai taip

 Galbūt taip

 Turbūt ne

 Tikrai ne

Neturiu nuomonės

20

24. Ar skaitytum „Valančiukų aidą“ interneto tinklapyje, jeigu jame galėtum:
Galimybės
1.
Skaityti ir
parsisiųsti straipsnius
2.
Diskutuoti
forumuose gyvai
3.
Dalyvauti
pokalbių
kambariuose
4.
Dalyvauti
valančiukų
bendraminčių
klubuose
5.
Susikurti
asmeninius puslapius
tik aktualiomis
temomis
6.
Rašyta savo
istorijas
7.
Rašyti
„blogus“
8.
Susikurti savo
nuotraukų, video ar
muzikos albumus
9.
Talpinti savo
skelbimus
10. Ţiūrėti video
reportaţus
11. Ţaisti
ţaidimus tinkle
12. Dalyvauti
valančiukų
viktorinose,
konkursuose
13. Balsuoti uţ
straipsnius ar kitas
ţinias
14. Atlikti įvairius
testus
15. Rasti artėjančių blaivybės renginių programas
16. Uţduoti
klausimus ţinovams
(ekspertams),
mokslininkams
17. Gyvai bendrauti su „Valančiukų aido“ redakcija

Tikrai
skaityčiau

Galbūt
skaityčiau

Tikriausiai
neskaityčiau

Tikrai
neskaityčiau
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25. Kaip manai, kiek laikraštuko „Valančiukų aidas“ turėtų išeiti per metus?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

























26. Jeigu ateityje spausdintinis „Valančiukų aidas“ būtų prenumeruojamas, ar Tu arba Tavo šeima
jį prenumeruotų?

 Tikrai taip

 Galbūt taip

 Turbūt ne

 Tikrai ne



Neţinau.

27. O dabar įsivaizduok, kad Tu tapai laikraštėlio vyriausiuoju redaktorium (redaktore) ir aprašyk
savo svajonių „Valančiukų aidą“. Koks jis būtų? ........................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................
28. ↓Čia gali nupiešti savo siūlomo laikraštuko dizainą (meninę išvaizdą):
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29. Parašyk savo pasiūlymus „Valančiukų aido“ kūrybinei
grupei ................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............................
..........................................................................................................................................................................
.........

Duomenys apie Tave
30. Tavo lytis:

□ Mergaitė

(Mergina)

□ Berniukas

(Vaikinas)

31. Kiek Tau metų? Parašyk.............................. m.

32. Tu gyveni:

□ Kaime
□ Miestelyje
□ Mieste

33. Regionas (apskritis), kur Tu gyveni, yra:

 Alytaus
 Kauno
 Klaipėdos
 Marijampolės
 Panevėţio
23

 Šiaulių
 Tauragės
 Telšių
 Utenos
 Vilniaus

34. Ar sutinki, kad Tavo mintys būtų cituojamos pristatant apklausos rezultatus viešai?

 Taip

 Ne

Gali parašyti apie „Valančiukų aidą“ papildomai (kas nenumatyta šioje anketoje):
..................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................

Nuoširdus ačiū uţ atsakymus!

Jeigu pildant anketą Tau kilo kokių nors neaiškumų, rašyk elektroniniu.
paštu: jolita.malinauskaite@gmail.com
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