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ANKIETA – DIAGNOZA POTRZEB 

Szanowni Państwo,  

prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest dokładne określenie Pani/Pana oczekiwań w zakresie 

oferowanych przez LOWE szkoleń, kursów, warsztatów, działań kulturalno-społecznych, itp. 

Prosimy o szczere odpowiedzi na pytania. Zebrane informacje posłużą wyłącznie do określenia kluczowej 

kompetencji, którą LOWE chciałby pomóc Pani/Panu rozwijać.  

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

Imię  nazwisko  PESEL 

 

Proszę wskazać, do której z poniższych grup Pani/Pan należy: 

☐ rodzice lub opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny; 

☐ osoby dorosłe mające utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych; 

☐ osoby dorosłe mające niski poziom wykształcenia lub wykształcenie wymagające aktualizacji (co 
najwyżej zasadnicze zawodowe lub wykształcenie średnie i policealne zdobyte w zeszłym wieku); 

☐ osoby dorosłe nieaktywne zawodowo lub bezrobotne; 

☐ osoby dorosłe podlegające formom pomocy społecznej i wsparcia rodziny; 

☐ osoby dorosłe w wieku 45+ 

 

Czy ma Pani/Pan sprecyzowane zainteresowania i oczekiwania wobec swojej aktywności w Lokalnym Ośrodku 

Wiedzy i Edukacji, który z działa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Międzyborzu? Proszę je wskazać 

☐ Tak, chciałabym/chciałbym: 

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

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

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

☐ Nie, proszę odpowiedzieć na następujące pytania: 

1. Które z poniższych zainteresowań i umiejętności chciałby Pan/Pani rozwijać w LOWE: 

☐  porozumiewanie się w języku obcym (proszę podać język obcy): 

☐ wykorzystywanie nowoczesnych technologii np. obsługa komputera; 

☐ rozwiązywanie problemów np. z wychowaniem dzieci, komunikacją z dziećmi, innymi dorosłymi; 

☐  rozwój własnej osoby np. warsztaty z zakresu autoprezentacji, komunikacji, itd.; 

☐  zdobycie nowych lub zaktualizowanie kwalifikacji zawodowych (proszę wskazać kwalifikacje): 

   .................................................................................................................................................................................................................... ; 

☐  inicjatywy kulturalno-społeczne; 

☐  ekspresja kulturowa, np. udział w zajęciach artystycznych; 

☐ poznawanie technik rękodzielniczych np. stolarstwo, decoupage, szydełkowanie, szycie, haftowanie 

itd.; 

☐ własna inicjatywa i dążenie do prowadzenia własnego biznesu,  
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☐ zgłębianie wiedzy dotyczącej kultury, historii i obywatelskości; 

☐ integracja społeczna i międzypokoleniowa; 

☐ inne (jakie?):  .........................................................................................................................................................................................  

2. Proszę wybrać z poniższych propozycji kursów, szkoleń, warsztatów, działań kulturowych te, w których 

chciałby Pan/Pani uczestniczyć: 

 SKUTECZNA AUTOPREZENTACJA 

Warsztaty o tym, jak pokazać się z najlepszej strony, opanowywać stres i swobodnie występować publicznie 

 JĘZYK NIEMIECKI – JA WOHL! 

Nauka porozumiewania się w języku niemieckim. Nacisk na mówienie, szybkie efekty. 

 JĘZYK ANGIELSKI – VERY GOOD! 

Nauka porozumiewania się w języku angielskim. Nacisk na mówienie, szybkie efekty. 

 JAK DOGADAĆ SIĘ Z CHIŃCZYKIEM, CZYLI MULTI-KULTI W PRAKTYCE 

Budzimy w sobie ciekawość innych kultur i opanowujemy sztukę ich rozumienia. 

Oswajamy „odmienne” -  obyczaje, smaki, tradycje…  

 WIZERUNEK FIRMY W E-MEDIACH 

Poznajemy zasady promocji firmy w Internecie. 

 DYSKUSYJNY KLUB MUZYCZNY 

Wspólnie słuchamy muzyki, oglądamy koncerty. Dyskutujemy i dzielimy się wrażeniami. 

 WARSZTATY RĘKODZIEŁA 

 

 DLA SENIORÓW: PODSTAWY W INTERNECIE 

Jak zapłacić rachunki, zrobić zakupy i spotkać znajomych nie wychodząc z domu?  

- warsztaty korzystania z Internetu dla początkujących 

 PODSTAWY REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

 WARSZTATY „KUCHNIE NARODÓW” 

 

 KURS SZYCIA I WYKROJÓW 

 

 KURS ŻYWIENIA DLA MŁODYCH MATEK 

 

 KURS WIZAŻU 

 

 BARIŚCI I BARYSTKI, KIPERZY I KIPERKI 

Poznajemy kawę i herbatę i ich odmiany. Uczymy się profesjonalnego parzenia i serwowania . 

 SZKOLENIE Z OBSŁUGI PIŁY SPALINOWEJ 

Teoria i praktyka dla przyszłych operatorów piły spalinowej   

 SZKOLENIE Z OBSŁUGI KOSY SPALINOWEJ  

Teoria i praktyka bezpiecznego koszenia i podkaszania  

 WIDŁOWE, WÓZKOWE... WÓZKI WIDŁOWE 

Kurs operatorów (zajęcia mogą się odbywać poza Miliczem)    

 DORADZTWO ZAWODOWE 

Konsultacje ze specjalistą w zakresie rynku pracy i rozwoju zawodowego 

 FLORYSTYKA 

Wykonywanie form przestrzennych i bukietów z wykorzystaniem elementow roślinnych 
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3. Z jaką częstotliwością chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć w zaproponowanych zajęciach 

☐ raz w miesiącu; ☐ dwa razy w miesiącu; 

☐ raz w tygodniu; ☐ dwa razy w tygodniu; 

☐ inne (jak często?):  ...............................................................................................................................................................................  

4.  Proszę określić dni, w których Pani/Pan może uczestniczyć w zajęciach ośrodka LOWE 

☐ wyłącznie dni robocze; 

☐ dni robocze i weekendy; 

☐ wyłącznie weekendy. 

5. Czy w trakcie uczestniczenia w zajęciach LOWE potrzebuje Pani/Pan wsparcia w zakresie opieki na 

dziećmi/osobami zależnymi: 

☐ tak, proszę wskazać wiek osoby wymagającej opieki ......................................................................................................... ; 

☐ nie. 

6. Czy od czasu ukończenia szkoły brał Pan/brała Pani udział w jakichkolwiek kursach, szkoleniach lub 

innych formach uczenia się? 

☐  tak, regularnie i często uczestniczę w różnych formach edukacji 

☐  sporadycznie biorę udział w różnych formach edukacji, kilka razy w roku 

☐ tylko kilka razy od czasu ukończenia szkoły 

☐  nie 

7. Proszę wymienić kilka przykładów form edukacji , w których brała Pani/brał Pan udział po zakończeniu 

edukacji szkolnej (proszę podać tematy, tytuły) 

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

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

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

8. Co jest głównym powodem Pani/Pana braku lub sporadycznej aktywności edukacyjnej? 

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

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

9. Dodatkowe informacje/uwagi Inspiratora (w tym wskazanie kluczowej kompetencji do rozwijania w 

LOWE): 

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

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

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

 

 

…………………………………………….                                                          ……………………………………………. 

 

Podpis osoby dorosłej                                                                                                            Podpis Inspiratora 

 


