Szanowni Państwo,
Gmina Szczucin planuje utworzyć Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szkole Podstawowej
w Szczucinie, w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszej gminy będą mogli bezpłatne podnosić swoje umiejętności i
kompetencje. Wyniki ankiet posłużą do sporządzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych mieszkańców
naszej gminy i opracowania oferty ośrodka. W tej ankiecie nie ma odpowiedzi dobrych lub złych.
Państwa opinie będą dla nas istotnymi wskazówkami w planowaniu działań.
Zapewniamy całkowitą dyskrecję. Badanie jest anonimowe.

Pytanie 1. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczył(a) Pan(i) w jakiejkolwiek aktywności
edukacyjnej związanej z podnoszeniem swoich kompetencji czy uzyskaniem kwalifikacji zawodowych?
Proszę uwzględnić zarówno naukę lub studia prowadzące do uzyskania dyplomu czy świadectwa, jak i
inne w tym nieformalne działania szkoleniowe lub edukacyjne.
2. [__] Nie . Proszę przejść do pytania 2
1. [__] Tak

Pytanie 1.1. Jaka była tematyka kursów, szkoleń lub innych form kształcenia w których
Pan(i) uczestniczył(a)?
Jeżeli było więcej niż 5, proszę wymienić maksymalnie 5 najważniejszych dla Pana(i) tematów.

Pytanie 1.2. Proszę wskazać najważniejsze powody, dla których zdecydował(a) się Pan(i)
dokształcać w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
Proszę wskazać maksymalnie 3 najważniejsze powody.
1. [__] podniesienie umiejętności potrzebnych w obecnej pracy
2. [__] chęć podjęcia nowej pracy
3. [__] chęć rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
4. [__] rozwój własnych zainteresowań
5. [__] uzyskanie certyfikatu/świadectwa/dyplomu
6. [__] zmniejszenie ryzyka utraty pracy
7. [__] poznanie nowych osób
8. [__] wymagał tego ode mnie mój pracodawca
9. [__] pojawiła się możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu
10. [__] zostałem(-am) skierowany(-a) przez Urząd Pracy
11. [__] dla przyjemności
12. [__] inne – jakie ?

Pytanie 1.3. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy były oferty szkoleniowe lub edukacyjne, w
których chciał(a) Pan(i) uczestniczyć, ale nie uczestniczył(a) w nich?
1. [__] Tak

2. [__] Nie

3. [__] Nie pamiętam

Proszę przejść do pytania 3
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Pytanie 2. Jakie były główne powody, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie chciał(a) lub nie
mógł(mogła) się Pan(i) dokształcać?
Proszę wskazać maksymalnie 4 najistotniejsze powody
1. [__] nie było to potrzebne w mojej pracy
2. [__]nie spełniałem(-am) wymogów formalnych związanych z uczestnictwem
3. [__]kursy/szkolenia były zbyt drogie
4. [__]nie miałem(-am) poparcia/zachęty ze strony pracodawcy
5. [__]nie miałem(-am) czasu
6. [__]nie było interesujących kursów blisko mojego miejsca zamieszkania
7. [__]nie miałem motywacji do dokształcania się
8. [__]stan zdrowia nie pozwalał mi na dokształcanie
9. [__]w moim wieku nie ma sensu się dokształcać
10. [__]dotychczasowe kursy/szkolenia niewiele mi dały
11. [__]kurs lub program odbywał się w niedogodnym dla mnie czasie
12. [__]usługa nie była dostępna
(np. niedostosowanie oferty do potrzeb osoby
z niepełnosprawnościami)
13. [__]inne powody , jakie ? ……………………………………………………………………………….

Pytanie 3. Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan(i) z wsparcia doradcy zawodowego lub innej osoby
zajmującej się doradztwem w planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego?
1. [__]Nie
2. [__]Nie pamiętam
3. [__]Tak, proszę krótko napisać w jakich okolicznościach i w którym roku …….…….…….…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pytanie 3.1. Czy jakby była taka możliwość nieodpłatnego wsparcia doradcy edukacyjnozawodowego to czy chciałby/chciałaby Pan(i) skorzystać?
1. [__] Tak, proszę napisać w jakim zakresie? …………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
2. [__] Nie, dlaczego? ……………………………………………………………..………………………………………………………
……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….

Pytanie 4. Czy uważa Pan(i), że szkolenia prowadzą do poprawy efektów pracy
wydajności, oszczędności, itp.) ?
1. [__]zdecydowanie tak
4. [__]zdecydowanie nie
2. [__]raczej tak
5. [__]trudno powiedzieć
3. [__]raczej nie
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Pytanie 5. Proszę wymienić czynności z Pana(i) zakresu obowiązków, którym poświęca Pan(i) najwięcej
czasu pracując na swoim aktualnym stanowisku.
W przypadku osób aktualnie nieaktywnych zawodowo, proszę odnieść się do ostatniej pracy jaką Pan(i)
wykonywał(a). Proszę wskazać maksymalnie 3 najważniejsze czynności.

[__] Nie dotyczy

Pytanie 6. Jakie ma Pan(i) zainteresowania/hobby?
Proszę wskazać maksymalnie 3 najistotniejsze.

Pytanie 7. Proszę wymienić umiejętności, których nabycie lub rozwinięcie pozwoliłyby Panu(i) :
Proszę wskazać maksymalnie 3 w każdym z poniższych obszarów.
zwiększyć swoją skuteczność w pracy:

usprawnić działania podejmowane w życiu codziennym:

być lepszym rodzicem/podnieść swoje kompetencje rodzicielskie:

być aktywniejszym członkiem społeczności lokalnej:

znaleźć nową pracę:
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Pytanie 8. Proszę ocenić każdą z poniższych kluczowych kompetencji w dwóch obszarach. Pierwszy
odnosi się subiektywnej oceny aktualnie posiadanych przez Pana(ią) kompetencji, drugi do poziomu
pożądanego.
Przy każdej z poniższych kluczowych kompetencji poproszę o ocenę poziomu własnych umiejętności
(posiadanych i pożądanych) na 5-punktowej skali, gdzie 1 oznacza - poziom niski, 2 - podstawowy,
3- średni, 4 – wysoki, i 5 – bardzo wysoki. Proszę wpisać odpowiednią cyfrę w każdej komórce.
Aktualny poziom
umiejętności

Pożądany poziom
umiejętności

umiejętność uczenia się
kompetencje informatyczne
kompetencje społeczne i obywatelskie
inicjatywność i przedsiębiorczość
kompetencje matematyczne i podstawowe
kompetencje naukowo-techniczne
świadomość i ekspresja kulturalna
porozumiewanie się w języku ojczystym
porozumiewanie się w językach obcych

Pytanie 8.1. Proszę także ocenić każdą z poniższych umiejętności w dwóch obszarach: pierwszy odnosi
się oceny aktualnie posiadanych przez Pana(ią) umiejętności, drugi do pożądanego poziomu.
Przy każdej z poniższych umiejętności poproszę o ocenę poziomu aktualnego i pożądanego na 5punktowej skali, gdzie 1 oznacza poziom niski, 2 podstawowy, 3- średni, 4 – wysoki, i 5 – bardzo wysoki
Aktualny poziom
umiejętności

gotowość uczenia się nowych rzeczy
wyszukiwanie i analiza informacji oraz wyciąganie
wniosków
szybkie streszczanie dużej ilości tekstu
logiczne myślenie, analiza faktów
obsługa, montowanie i naprawa urządzeń
wykonywanie prostych rachunków
wykonywanie zaawansowanych obliczeń matematycznych
obsługa komputera i wykorzystanie Internetu
podstawowa znajomość pakietu typu MS Office
znajomości specjalistycznych programów, umiejętność
informatycznych
zdolności artystyczne i twórcze
sprawność fizyczna

4

Pożądany poziom
umiejętności

samoorganizacja pracy i przejawianie inicjatywy
(rozplanowanie i terminowa realizacja działań w pracy,
skuteczność w dążeniu do celu)
samodzielne podejmowanie decyzji
odporność na stres
terminowa realizacja zaplanowanych działań
łatwe nawiązywanie kontaktów z współpracownikami czy
klientami
komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli
organizowanie i prowadzenie prac biurowych
biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie
(poprawność językowa, bogate słownictwo, łatwość
wysławiania się)

Pytanie 9. Szkoleniami z jakiego zakresu byłby/byłaby Pan(i) zainteresowany(a) w najbliższym czasie?
Proszę wpisać maksymalnie 3 tematy w każdym obszarze
kompetencje artystyczne (proszę wskazać zakres): …………………………………………………………………………………
kompetencje językowe (proszę wskazać język i poziom) :…………………………………………………………………………….
kompetencje informatyczne (proszę wskazać zakres):…………………………………………………………………………….…..
kompetencje sportowe (proszę wskazać zakres):…………………………………………………………………………….……….
kompetencje żywieniowo- dietetyczne:……………………………………………………………………………………………………..
inne (proszę podać propozycje obszarów szkoleń) :……………………………………………………………………………………..

Pytanie 10. Czy chciał(a)by Pan(i) uzyskać jakieś uprawnienia, certyfikaty, licencje?
[__] TAK Jakiego rodzaju są to certyfikaty bądź uprawnienia?
1. językowe, proszę wpisać przykładowy dokument ……………………………………………….……..

[__] NIE

2. zawodowe wymagane prawnie do pracy w zawodzie, proszę wpisać przykładowy
dokument ………………………………………………………………………………………………………………….……..
3. zawodowe nie wymagane przez prawo, ale przydatne do pracy proszę wpisać
przykładowy dokument ……………………………………………………………………….……………………………
4. inne, jakie………………………………………………………………………………….………………………………….

5

[__]Nie
wiem

Pytanie 11. Proszę wskazać w jakim stopniu jest Pan(i) zainteresowany(a) skorzystaniem z poniższych
usług edukacyjnych w najbliższych 9 miesiącach.
Proszę przy każdej z poniższych usług zaznaczyć X w odpowiedniej kolumnie.
Zdecydowanie
zainteresowanych

Zainteresowany

Trudno
powiedzieć

Nie
zainteresowany

Zdecydowanie
nie
zainteresowany

Doradztwo indywidualne
Doradztwo zawodowe
Szkolenia zawodowe
Szkolenia kompetencyjne
„miękkie”
Udział w grupach
samokształceniowych
Pogłębiona diagnoza
kompetencji i predyspozycji
Szkolenia rozwijające moje
hobby
Gry edukacyjne/symulacyjne
Warsztaty międzypokoleniowe
Inicjatywy wskazujące jak się
uczyć
Innymi, proszę wpisać jakimi
…………………………………………

Pytanie 12. Jaki typ szkolenia byłby dla Pana(i) najbardziej dogodny?
1. [__] jednodniowe
4. [__] inne, jakie?
2. [__] dwudniowe (weekendowe)
……………………………………………………………………
3. [__] wielodniowe

Pytanie 13. Jakie godziny szkoleń najbardziej Panu(i) odpowiadają?
1.
[__]Szkolenia w godzinach
4.
[__]Nie mam
przedpołudniowych
odnośnie godzin szkolenia
2.
[__]Szkolenia w godzinach
5.
[
popołudniowych
__]Inne,
jakie?
3.
[__]Szkolenia weekendowe
………………………….

preferencji

Pytanie 14. Proszę określić najbardziej odpowiedni czas trwania szkolenia, na jaki by się Pan(i)
zdecydował(a).
Proszę szacować czas w godzinach.: ………..
Pytanie 15. Lepiej się czuję gdy szkolenie prowadzi:
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
1. [__] jeden trener
2. [__] dwóch trenerów

3. [__] inne, ilu? …………………….
4. [__]nie ma to dla mnie znaczenia
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Pytanie 16. Ilu osobowe grupy Pan(i) preferuje na szkoleniu?
Proszę wpisać ilość osób: ……………………………

Pytanie 17.Na ile zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami:
Proszę przy każdym stwierdzeniu wpisać odpowiednią cyfrę z skali, wg której 1 oznacza - zdecydowanie
tak 2 raczej tak 3 trudno powiedzieć 4 raczej nie 5 zdecydowanie nie
Odpowiedzi:
W okolicy brakuje ofert edukacyjnych dla osób pracujących
W okolicy mojego miejsca zamieszkania brakuje szkoleń z zakresu kompetencji rodzicielskich
W okolicy brakuje usług edukacyjnych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami
Wielu moich znajomych byłoby zainteresowanych weekendowymi szkoleniami tematycznymi
związanymi z ich zainteresowaniami
Inicjatywy integrujące mieszkańców to dobry pomysł na podnoszenie kompetencji
Międzypokoleniowe warsztaty szkoleniowe związane z kulturą i sztuką to skuteczna forma
uczenia się
W okolicy oferta bezpłatnych szkoleń jest dostępna głównie dla wybranych mieszkańców np.
dla zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
W okolicy brakuje warsztatów pozwalających lepiej się poznać by sprawniej współpracować.
Jedną z główny barier uniemożliwiających udział w szkoleniu jest odległość od miejsca
realizacji szkoleń
Szkolenia dla osób dorosłych powinny być realizowane w krótkich kilkugodzinnych cyklach.

Pytanie 18. Co powinna zawierać oferta LOWE aby mógł/mogła Pan(i) rozwijać w ośrodku swoje
zainteresowania?

Pytanie 19. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy angażował(a) się Pan(i) w wolontariat, czyli dobrowolnie i
nieodpłatnie działał(a) na rzecz jakiejś organizacji lub grupy, dobra wspólnego?
1. [__] Nigdy
4. [__] Przynajmniej raz na tydzień, ale nie
2. [__] Rzadziej niż raz na miesiąc
codziennie
3. [__] Rzadziej niż raz w tygodniu, ale
5. [__] Codzienni
przynajmniej raz w miesiąc

Pytanie 20. Czy jest Pan(i) członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, partii, komitetów, rad,
związków?
1. [__] Tak , proszę wymienić ……………………………………………………………………………………………………………
2. [__] Nie
3. [__] Nie, ale byłem
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Pytanie 21. Czy posiada Pan(i) profil zaufany?
1. [__] Tak, czy i jak często Pan(i) z niego korzysta ? …………………………………………………………………….
2. [__] Nie

Pytanie 22. Czy i jak często korzysta Pan(i) z e –usług?
1.
2.
3.
4.

5. [__]Nie korzystam, ale planuje Proszę przejść
do pyt.23.

[__]Regularnie
[__]Sporadycznie
[__]Bardzo rzadko
[__]Nie korzystam Proszę przejść do pyt.23.

Pytanie 22.1.Czy korzystał Pan z usług administracji elektronicznej (e-administracji)?
1. [__] Tak, proszę podać przykłady: ……………………………………………………………………………
2. [__] Nie
Pytanie 23. Wiek:
1. [__] poniżej 25 lat
2. [__] 25-35 lat

3. [__] 36-45 lat
4. [__] 46-55 lat

Pytanie 24. Płeć:
1. [__] kobieta

5. [__] powyżej 55 lat

2. [__] mężczyzna

Pytanie 25. Proszę wpisać aktualne miejsce zamieszkania : ………………………………………………………………..
Pytanie 26. Wykształcenie:
1. [__] wyższe
2. [__] średnie zawodowe
3. [__] średnie ogólnokształcące

4. [__] zawodowe
5. [__] podstawowe lub niższe
6. [__] inne, jakie?...........................

Pytanie 27. Jakby Pan(i) określiła swoją obecną sytuację zawodową?
1. [__] praca w pełnym wymiarze godzin
6. [__] uczę się
2. [__] praca w niepełnym wymiarze godzin
7. [__] zajmuje się domem
3. [__] czasowa przerwa w pracy
8. [__] jestem na rencie
4. [__] jestem bezrobotny(-a)
9. [__] rolnik
5. [__] jestem na emeryturze
10. [__] inne, jakie ?......................
Pytanie 28. Czy obecnie poszukuje Pan(i) pracy?
1. [__] Tak

2. [__] Nie

Pytanie 29. Czy Pana(i) dziecko uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Szczucinie w której zlokalizowany
będzie LOWE?
1. [__] Tak
4. [__] Nie, ale planuje uczęszczać
2. [__] Nie
5. [__] Nie dotyczy
3. [__] Nie, ale uczęszczało
Pytanie 30. Jeżeli jest Pan(i) zainteresowany(a) ofertą LOWE w gminie Szczucin, która będzie bezpłatnie
dostępna od października bieżącego roku, proszę podać adres mailowy i/lub telefon:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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