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Szanowna/y Pani/e 

Gmina Biecz uzyskała możliwośd realizacji projektu, którego głównym celem jest rozwój możliwości i potencjału 

osób dorosłych. Działania projektu skierowane będą do mieszkaoców w wieku 45+, rodziców opiekunów 

dziadków uczniów szkół Gminy Biecz oraz innych dorosłych mieszkaoców. Podstawą do planowania działao 

edukacyjnych, które będą prowadzone w ramach projektu jest diagnoza potencjału i Paostwa potrzeb 

edukacyjnych. 

W związku z tym prosimy Pana/Panią o udzielenie odpowiedzi na przedstawione niżej pytania. Ankieta jest 

całkowicie anonimowa, a uzyskane dzięki niej informacje wykorzystane zostaną do planowania oferty 

edukacyjnej, z której będzie Pani/Pan mogła/mógł skorzystad w toku realizacji projektu. 

Dziękujemy za czas poświęcony na udzielenie odpowiedzi.  

 

CZĘŚĆ I 

(zaznacz właściwą odpowiedź) 

1. Płed  

 mężczyzna  

 kobieta 

2. Wiek  

 18-24 lata 

 25-34 lat 

 35-44 lat 

 45-54 lat 

 55 -64 lata 

 65 lat i więcej 

3. Miejsce zamieszkania 

 wieś ……………………………………….. 

 miasto  

4. Wykształcenie (zaznacz właściwą odpowiedź podając na koocu specjalnośd ukooczonej szkoły) 

 podstawowe i niepełne podstawowe 

 gimnazjalne 

 zasadnicze (zawodowe) 

 średnie ogólnokształcące 

 policealne oraz średnie zawodowe 

 wyższe 

 Jakiej specjalności była ukooczona szkoła…………………………………………….. 

5. Status społeczny/zawodowy (rodzaj zatrudnienia i źródła utrzymania) 

Proszę wybrad właściwą odpowiedź 

 nie pracuję i nie jestem zarejestrowana/y jako bezrobotna/y 

 jestem bezrobotna/y 

 pracuję dorywczo (np. na umowy zlecenia) 

 pracuję na części etatu 
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 pracuję na etacie w pełnym wymiarze czasu pracy 

 prowadzę własną firmę 

 pracuję we własnym gospodarstwie rolnym 

 jestem na rencie lub emeryturze 

 inne źródła utrzymania (jakie?) ……………………………………….. 

6. Jeśli pracujesz na etacie w pełnym wymiarze lub jego części, jakie stanowisko zajmujesz?  

Proszę wybrad właściwą odpowiedź 

 pracownik fizyczny niewykwalifikowany 

 pracownik fizyczny wykwalifikowany 

 praca biurowa 

 praca w handlu 

 samodzielny specjalista 

 stanowisko kierownicze 

 inne (wpisz jakie)….. 

7. Jeśli pracujesz lub pracowałaś/łeś, jaki masz staż pracy ?  

Proszę wybrad właściwą odpowiedź 

 0-5 lat 

 5-10 lat 

 10-15 lat 

 15-20 lat 

 powyżej 20 lat 

8. Czy masz doświadczenie w pracy społecznej na rzecz innych ludzi lub organizacji (np. szkoły, kościoła, 

swojej miejscowości, itp.) 

Proszę zaznaczyd właściwe 

 Tak 

 Nie 

9. Czy korzystasz z form pomocy społecznej i wsparcia rodziny ? 

Proszę zaznaczyd właściwe 

 Tak  

 Nie 

10. Jeśli w pkt. 9 wskazałeś/aś Tak to proszę wymienid z jakich: (jeśli korzystasz z różnych form pomocy można 

wybrad więcej niż jedną odpowiedź) 

 zasiłek stały 

 zasiłek okresowy 

 zasiłek celowy 

 zasiłek rodzinny 

 inne świadczenia i dodatki………………………….(wskaż jakie) 
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11 Czy jesteś osobą niepełnosprawną ? (zaznacz właściwą odpowiedź) 

 Nie 

 Tak 

Jeśli tak wskaż rodzaj i stopieo orzeczonej niepełnosprawności…………………………………. 

 

CZĘŚĆ II 

12. Kiedy ukooczyłeś/ukooczyłaś szkołę ? 

 w ostatnim roku 

 2-5 lat temu 

 5-10 lat temu 

 powyżej 10 lat temu 

13. Czy od czasu ukooczenia szkoły brałaś/brałeś udział w jakichś kursach, szkoleniach lub innych formach 

uczenia się? 

 Nie brałem/brałam udziału w żadnych kursach i szkoleniach 

 Tylko raz od czasu ukooczenia szkoły 

 Tylko kilka razy od czasu ukooczenia szkoły 

 Biorę udział w różnych szkoleniach prawie każdego roku 

 Regularnie i często uczestniczę w szkoleniach różnego rodzaju 

14. Jeśli tak to jakie to były szkolenia ? (zaznacz i wpisz właściwą odpowiedź) 

 kwalifikacyjny kurs zawodowy  ( Jeśli zaznaczyłeś wpisz jaki/e) ………………………………  

 kurs umiejętności zawodowych ( Jeśli zaznaczyłeś wpisz jaki/e) ……………………………………  

 kurs kompetencji kluczowych
1
 ( Jeśli zaznaczyłeś wpisz jaki/e) ………………………………  

 kurs umiejętności osobistych ( Jeśli zaznaczyłeś wpisz jaki/e) ………………………………  

 inne (wpisz jakie) …………………………………  

15. Czy w ostatnim roku brałaś/brałeś udział w jakichkolwiek kursach, szkolenia lub innych formach 

służących podnoszeniu Twoich kompetencji zawodowych, społecznych bądź osobistych ? (zaznacz właściwą 

odpowiedź) 

 Tak 

 Nie 

Jeśli wybrałeś/wybrałaś odpowiedź Tak odpowiedz na kolejne pytanie 

16. W jakich kursach lub szkoleniach uczestniczyłeś/uczestniczyłaś ? (zaznacz i wpisz właściwą odpowiedź) 

 kwalifikacyjny kurs zawodowy  ( Jeśli zaznaczyłeś wpisz jaki) …………………………… 

 kurs umiejętności zawodowych ( Jeśli zaznaczyłeś wpisz jaki) …………………………… 

 kurs kompetencji kluczowych ( Jeśli zaznaczyłeś wpisz jaki) …………………………………. 

 kurs umiejętności osobistych ( Jeśli zaznaczyłeś wpisz jaki) ………………………………. 

 inne kursy i szkolenia (wpisz jakie?)………………………………………………………………….. 

                                                           
1
Osiem kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym; 2) porozumiewanie si ę w językach 

obcych; 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo -techniczne; 4) kompetencje 
informatyczne; 5) umiejętnośd uczenia się; 6) kompetencje społeczne i obywatelskie; 7) inicjatywnośd i 
przedsiębiorczośd; 8) świadomośd i ekspresja kulturalna. 
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17. Co utrudniało/utrudnia Ci branie udziału w kursach i szkoleniach powodując, że nie bierzesz w nich 

udziału lub robisz to rzadziej niż chciałbyś/chciałabyś ? (zaznacz właściwą odpowiedź; możesz zaznaczyd 

więcej niż jedną) 

 nic mi nie utrudnia korzystania z kursów i szkoleo 

 nie mam potrzeby brania udziału w kursach i szkoleniach 

 boję się brad udział w szkoleniach i kursach bo myślę, że sobie nie poradzę 

 brak czasu na szkolenia i kursy 

 brak pieniędzy na pokrycie kosztów kursów i szkoleo 

 utrudniony dostęp do kursów i szkoleo (odległośd, dojazdy, itp.)  

 brak właściwej oferty kursów i szkoleo jakich potrzebowałabym/potrzebowałbym 

 nie odpowiada mi szkolna forma kursów i szkoleo, chciałabym/chciałbym uczestniczyd w bardziej praktycznych 

zajęciach 

 inne czynniki (wpisz jakie)……………………………………………………………………………………..  

18. Czy chciałbyś/chciałabyś wziąd udział w kursach i/lub szkoleniach podnoszących Twoje kompetencje ? 

 Tak 

 Nie 

Jeżeli odpowiedziałeś „nie”, napisz dlaczego nie chciałbyś ………………………………………  

 

CZĘŚĆ III 

Niezależnie od wcześniejszych odpowiedzi spójrz na przedstawione w następnych pytaniach przykłady kursów  

i szkoleo różnego typu i zaznacz te, którymi mógłbyś/mogłabyś byd zainteresowany/a. 

19. Jakiego rodzaju kursami, szkoleniami lub innymi formami podnoszenia swych kompetencji osobistych 

byłbyś/byłabyś  zainteresowany/a ? (zaznacz 3 najbardziej Cię interesujące) 

 rozwój kompetencji komunikacji międzyludzkiej (interpersonalnej) 

 szkolenia rozwijające poczucie pewności siebie (asertywnośd) 

 doradztwa zawodowego, planowania kariery 

 wykłady, pogadanki, warsztaty 

 zarządzanie czasem ( hobby, pasje): 

- czytelnictwo, 

- taniec, muzyka 

- film, teatr 

- fotografia 

- szachy, gry planszowe 

- gry zespołowe 

 planowanie własnego rozwoju: 

- projektowanie ogrodu, zielarstwo, rozmnażanie roślin 

- serowarstwo 

- pszczelarstwo 

- gotowanie, pieczenie 

 rękodzieło np. ceramika, ozdoby tradycyjne 



 

5 
 

 warsztaty poprzez sztukę ( historia sztuki np. zabytków, kaligrafia, sztuka zdobienia liter) 

 radzenie sobie ze stresem 

 inne (jakie?)………………………………………………….. 

20. Jakiego rodzaju kursami, szkoleniami lub innymi formami podnoszenia swych kompetencji  

w zakresie poprawy poziomu zdrowia i jakości życia byłbyś/byłabyś  zainteresowany/a ? (zaznacz 3 

najbardziej Cię interesujące) 

 dietetyki, zdrowego żywienia 

 higieny i pielęgnacji ciała 

 metod dbania o zdrowie 

 umiejętności sportowych (np. pływanie, narty, itp.) 

 fitnessu i podobnych np. zumba 

 radzenie sobie z nałogami  

 inne (jakie?)……………………………………………………………. 

21. Jakiego rodzaju kursami, szkoleniami lub innymi formami podnoszenia swych kompetencji społecznych  

i obywatelskich byłbyś/byłabyś zainteresowany/a ? (zaznacz 3 najbardziej Cię interesujące) 

 usług opiekuoczych (nad małym dzieckiem, osobą starszą) 

 z negocjacji 

 rozwijające zdolności pracy zespołowej 

 rozwijające zdolności organizowania inicjatyw obywatelskich i społecznych (np. wolontariat) 

 inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………. 

22. Jakiego rodzaju kursami, szkoleniami lub innymi formami podnoszenia swych kompetencji zawodowych 

byłbyś/byłabyś zainteresowany/a ? (zaznacz 3 najbardziej Cię interesujące) 

 z zakresu języków obcych np.: 

- j. angielski 

- j. francuski 

- j. włoski 

 prawa jazdy 

 obsługi urządzeo i maszyn ( maszyna do szycia, wózek widłowy) 

 obsługi komputera 

 obsługi specjalistycznych programów komputerowych (Java, Microsoft Office) 

 obsługi klienta 

 gotowania 

 redagowania pism użytkowych (pisanie CV, listu motywacyjnego) 

 inne (jakie?)………………………………………………………………………………………………………………………. 

23. Jakiego rodzaju kursami, szkoleniami lub innymi formami podnoszenia swych kompetencji rodzicielskich  

i opiekuoczych byłbyś/byłabyś  zainteresowany/a ? (zaznacz 3 najbardziej Cię interesujące) 

 na temat metod uczenia się i zapamiętywania w każdym wieku 

 organizacji zabaw i aktywności edukacyjnych dla dzieci (animator grupy zabawowej) 

 radzenia sobie z problemami rozwojowymi np. dzieci, osoby starszej 

 radzenia sobie z agresją i przemocą 
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 profilaktyki zagrożeo, porady prawne 

 inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

24. Jakie formy kursów i szkoleo odpowiadają Ci najbardziej ? (można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź) 

 krótkie, jednodniowe kursy i szkolenia 

 dłuższe kilkudniowe kursy i szkolenia prowadzone codziennie przez kilka dni z rzędu 

 dłuższe kursy złożone z cyklu zajęd prowadzonych raz w tygodniu 

 kursy prowadzone wieczorami lub w weekendy 

 kursy prowadzone przez Internet 

 inne formy (wpisz jakie)………………………………………………………3 

25. Czy posiadasz jakieś umiejętności, które nabyłeś/nabyłaś nie w drodze szkolnej edukacji, ale poprzez 

doświadczenie życiowe lub praktykę zawodową, które Twoim zdaniem mogłyby byd podstawą do uzyskania 

kwalifikacji zawodowej w tym zakresie? 

 Tak 

 Nie 

Jeżeli uważasz, że posiadasz takie umiejętności to wymieo je i napisz jak je zdobyłeś/zdobyłaś? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 


