Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji
w Gminie Wielka Wieś
Biały Kościół, 8.11.2017

Diagnoza
potrzeb społeczności lokalnej gminy Wielka Wieś
w zakresie aktywności edukacyjnej i rozwoju kompetencji kluczowych
osób dorosłych oraz ocena potencjału szkoły w Białym Kościele do
pełnienia funkcji LOWE.

1. Ankiety wśród osób dorosłych
Zostały przeprowadzone na próbie 208 osób w okresie od 4 września do 30 września 2017 r.
W badaniu wzięły udział 154 kobiety i 54 mężczyzn. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety
internetowej, o wypełnienie której poproszono rodziców i opiekunów oraz inne osoby z otoczenia dzieci i
młodzieży uczącej się w szkole w Białym Kościele, z uwzględnieniem osób z grup wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem, z utrudnionym dostępem do edukacji, osób nieaktywnych zawodowo lub
bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, związanych z rolnictwem oraz osób w wieku 45+.
2. Analiza danych zastanych o gminie Wielka Wieś
Informacje pozyskane ze strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Wielka wieś, danych z
Urzędu Pracy, GOPS, GUS, itp.
3. Zogniskowane wywiady grupowe

2 spotkania focusowe w Urzędzie Gminy w udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych,
przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek edukacyjnych, radnych, pracowników UG. (łącznie 24 osoby)
4. Wywiady pogłębione oraz wywiady indywidualne
Przeprowadzone z 15 osobami spośród przedsiębiorców, osób niepełnosprawnych osób działających na
terenie gminy

Czy mieszkańcy się szkolą, podnoszą swoje kompetencje ?
42,3% osób ankietowanych od czasu ukończenia szkoły nie brało udziału z żadnych kursach, szkoleniach, formach nauki.
6,3% uczestniczyło w takich formach tylko raz,
29,8% kilka razy.
13% bierze udział w szkoleniach każdego roku,
9,1% respondentów zadeklarowało, że szkoli się regularnie.

Czy mieszkańcy chcą się szkolić ?
- 85% badanych zadeklarowało chęć udziału w kursach lub szkoleniach podnoszących różnorodne kompetencje.
- tylko 15% uczestników badania nie jest zainteresowanych żadną formą edukacji.
Najczęstsze powody braku zainteresowania:

- brak wystarczającej ilości czasu,
- problemy zdrowotne,
- przekonanie, że posiadane kwalifikacje są już wystarczające

Podział kompetencji na 4 obszary:

a) Kompetencje zawodowe
b) Kompetencje społeczne i obywatelskie
c) Kompetencje osobiste
d) Kompetencje w zakresie poprawy jakości zdrowia i jakości życia

Jakiego rodzaju kursami, szkoleniami lub innymi formami podnoszenia
swych kompetencji zawodowych byłbyś/byłabyś zainteresowany/a ?
68,00%

Z ZAKRESU JĘZYKÓW OBCYCH

44,20%

OBSŁUGA KOMPUTERA

32,50%

OBSŁUGA SPECJALISTYCZNYCH PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH

29,40%

GOTOWANIA

23,40%

NA TEMAT ZAKŁADANIA WŁASNEJ FIRMY
OBSŁUGA KLIENTA

15,70%

OBSŁUGA URZĄDZEŃ I MASZYN

15,70%

12%

KURS PRAWA JAZDY
KURS SZYCIA

1%

KURS FRYZJERSKI

0,50%

KSIĘGOWOŚĆ, KADROWO - PŁACOWY

0,50%

KURSY PEDAGOGICZNE

0,50%

AKTYWNE METODY PRACY Z UCZNIEM

0,50%

Jakiego rodzaju kursami, szkoleniami lub innymi formami podnoszenia
swych kompetencji społecznych i obywatelskich byłbyś/byłabyś
zainteresowny/a?
56,70%

NA TEMAT RADZENIA SOBIE W SYTUACJACH TRUDNYCH I KRYZYSOWYCH

42,80%

DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA KONFLITKÓW

39,40%

Z NEGOCJACJI
DOSKONALĄCE ZDOLNOŚCI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W SYTUACJACH
SPOŁECZNYCH

35,60%
29,40%

ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ

25,60%

Z MEDIACJI

16,10%

ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI INICJATYW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH
KOMPUTER, JĘZYKOWE

0,50%

Jakiego rodzaju kursami, szkoleniami lub innymi formami podnoszenia
swych kompetencji osobistych byłbyś/byłabyś zainteresowany/a ?
36,80%

OBSŁUGA URZĄDZEŃ W TYM KOMPUTERA

35,30%

ROZWÓJ KOMPETENCJI KOMUNIKACJI MIĘDZYLUDZKIEJ (INTERPERSONALNEJ)

34,20%

SZKOLENIA ROZWIJAJĄCE POCZUCIE PEWNOŚCI SIEBIE (ASERTYWNOŚĆ)

28,90%

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

28,40%

ZARZĄDZANIE CZASEM

26,30%

PLANOWANIE WŁASNEGO ROZWOJU

26%

TECHNIKI UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA

18,40%

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, AUTOPREZENTACJA
KURSY JĘZYKOWE/JĘZYK ANGIELSKI

3,00%

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA ZAWODOWE

1,00%

KOMUNIKACJA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

0,50%

PROGRAMOWANIE

0,50%

OBSŁUGA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH

0,50%

Jakiego rodzaju kursami, szkoleniami lub innymi formami podnoszenia swych
kompetencji w zakresie poprawy poziomu zdrowia i jakości życia
byłbyś/byłabyś zainteresowany/a ?
ZDROWE ŻYWIENIE
DIETETYKA
NA TEMAT METOD DBANIA O ZDROWIE
DOTYCZĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWYCH
FITNESS I PODOBNE
TAŃCA
RADZENIA SOBIE Z NAŁOGAMI
Z ZAKRESU HIGIENY I PIELĘGNACJI CIAŁA
KURSY JĘZYKOWE
KURS PIŁKARZA
JOGA

- w zakresie szkoleń zawodowych:
a) kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy,
b) kurs prawa jazdy kategorii C,
(Tego rodzaju kursami zainteresowani są członkowie ochotniczych straży pożarnych z terenu całej
gminy. Zdobyte umiejętności planują wykorzystać również w wolontarystycznej pracy w strukturach OSP.)

c) kursy: ogrodnictwa, warzywnictwa, zielarstwa, pszczelarstwa oraz winiarstwa
(szkolenia dedykowane przede wszystkim dla grupy rolników i ogrodników),

d) kursy języków obcych.

- w zakresie rozwoju kompetencji osobistych i społecznych:
a) szkolenia z zakresu obsługi komputerów i innych urządzeń multimedialnych,
b) szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej, kursy samorozwoju, asertywności, zarządzania czasem,
radzenia sobie ze stresem, technik uczenia się i zapamiętywania;
(Kompetencje interpersonalne to ważny czynnik podnoszący jakość życia rodzinnego czy sąsiedzkiego, a
także zwiększający szanse na rynku pracy. Szkolenia z w/w zakresu będą przydatne praktycznie
wszystkim grupom, którym będącym szczególnym podmiotem zainteresowania LOWE).

- w zakresie rozwoju kompetencji rodzicielskich i opiekuńczych:
a) kursy i szkolenia umożliwiające zdobycie wiedzy na temat wspierania rozwoju poprzez organizację zabaw i
innych aktywności maluchów, a także radzenia sobie z problemami rozwojowymi dzieci,
b) szkolenia z zakresu relacji międzypokoleniowych: radzenie sobie ze stresem i emocjami, agresją i przemocą, a
także rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi,
c) szkolenia z zakresu profilaktyki zagrożeń;

- w zakresie umiejętności zdrowego trybu i jakości życia:
a) warsztaty kulinarne dotyczące problematyki zdrowego żywienia, zajęcia kulinarne z zakresu dietetyki,
b) szkolenia dotyczące umiejętności sportowych i zajęcia fitness,
c) udzielanie pierwszej pomocy małym dzieciom oraz osobom dorosłym,
d) kursy z zakresu dbania o zdrowie i urodę (zdrowy styl życia, moda, styl, wizaż);
(Szkolenia z tego zakresu będą szczególnie cenne dla osób z utrudnionym dostępem do edukacji,
korzystających z różnych form pomocy społecznej, osób nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, gdyż
zwiększą ich szanse na odnalezienie się na rynku pracy.
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Sekretariat LOWE czynny:
Poniedziałek 17.00 - 19.00
Czwartek 17.00 - 19.00
Telefon: 603 229 264

E-mail: lowe.wielkawies@gmail.com

