
 

 

 

Informacija globėjams ir jaunuoliams apie „Ungdata“ tyrimą 

Šiemet Jūsų savivaldybės ar apskrities vidurinėse mokyklose atliekamas „Ungdata“ 

tyrimas. Jo tikslas – gauti informacijos apie vietinio jaunimo situaciją. Tyrimas 

atliekamas mokykloje per pavasario semestrą. 

TYRIMO TIKSLAS 

• Suteikti jaunimui galimybę papasakoti vietos 

politikams ir valdžios institucijoms, kaip jie 

jaučiasi augdami šiais laikais. 

• Įgyti naujų žinių apie jaunimo augimo sąlygas, 

kad savivaldybės ir apskrities savivaldybės 

galėtų skirti dėmesį šiai amžiaus grupei. 

• Suteikti galimybę rezultatus palyginti su kitomis 

savivaldybėmis ir rodikliais šalies mastu bei 

prisidėti prie mokslinių tyrimų. 

APIE KĄ NORI SUŽINOTI „UNGDATA“? 

• Santykius su mokykla, draugais, tėvais; 

• laisvalaikį ir laisvalaikio užsiėmimus; 

• medijų naudojimą; 

• sveikatą, gerovę, gyvenimo kokybę; 

• patyčias; 

• taisyklių laužymą, smurtą ir svaiginimąsi; 

• tėvų išsilavinimą. 

KAIP ATLIEKAMAS „UNGDATA“ TYRIMAS? 

• Apklausai skiriama viena pamoka. 

• Apklausa atliekama elektroniniu būdu, 

prisijungus prie „Ungdata“ atsakymų puslapio su 

atsitiktiniu vienkartiniu kodu. 

• Moksleiviai atsako į anketos klausimus 

pažymėdami atsakymą kryželiu. Anketos 

klausimai gali būti garsiai perskaityti. 

Naudojantis šia funkcija būtinos ausinės. 

SAVANORIŠKAS DALYVAVIMAS 

• Apklausa yra savanoriška. 

• Dalyviai gali praleisti klausimus, į kuriuos 

nenori atsakyti, ir gali nustoti atsakinėti kada 

panorėję. 

GLOBĖJŲ SUTIKIMAS 

• Kaip nepilnamečio jaunuolio globėjas, Jūs 

sprendžiate, ar Jūsų vaikas dalyvaus 

apklausoje, ar ne. 

• Jums nereikia imtis jokių veiksmų, jeigu 

pageidaujate, kad Jūsų vaikas dalyvautų 

apklausoje. 

• Jeigu nenorite, kad Jūsų vaikas dalyvautų 

apklausoje, turite apie tai pranešti kontaktiniam  

mokytojui ar mokyklos atstovams iki apklausos 

pradžios. 

PRIVATUMAS 

• Dalyvių atsakymai bus tvarkomi konfidencialiai. 

Prieigą prie visų atsakymų gaus tik projekto 

tyrėjai bei konsultantai ir atsakymus 

registruojanti įmonė.  

• Paskelbus apklausos rezultatus, dalyvių nebus 

galima atpažinti. 

• Tyrimo duomenys, kuriuose gali būti 

netiesioginių asmens duomenų, bus saugomi 

saugioje vietoje. Praėjus penkeriems metams 

po apklausos pabaigos, metų sandūroje visi 

duomenys bus anonimizuoti. 

• „Ungdata“ apklausą patvirtino OsloMet (Oslo 

metropoliteno universiteto) asmens duomenų 

apsaugos pareigūnas 

(personvernombud@oslomet.no). 

• Duomenų rinkinyje nebus tiesioginių asmens 

duomenų, todėl pasibaigus tyrimui nebus 

įmanoma pataisyti ar ištrinti dalyvių duomenų. 

• „NOVA“ tvarko duomenis remdamasi dalyvių 

sutikimu. 

PASIRENGIMAS 

Mokyklos sveikatos tarnyba yra pasirengusi padėti 

moksleiviams, kuriems po apklausos prireiktų 

pagalbos. Moksleiviai gali kreiptis į slaugytoją, 

mokykloje dirbantį socialinį darbuotoją arba 

Raudonojo Kryžiaus pagalbos vaikams ir 

jaunuoliams tarnybą „Kors på halsen“. Tarnybos 

„Kors på halsen“ interneto svetainė 

www.korspahalsen.no. 

KAS ATSAKINGI UŽ „UNGDATA“?  

Tyrimą savivaldybės užsakymu vykdo OsloMet 

metropoliteno universiteto Gerovės tyrimų 

institutas „NOVA“ ir Kompetencijų centras 

svaigalų srityje (KORUS).  

TURITE KLAUSIMŲ? 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tyrimą, 

susisiekite su mokykla arba regioniniu KORUS. 

Jei pageidaujate norvegiškos arba angliškos 

anketos, ją gausite susisiekę su KORUS. 


