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METODOLOGIA BADAŃ  
 
 

W październiku 2009 roku na zlecenie Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania z Kwidzyna 
Centrum Doradztwa i Badań Społecznych SOCJOGRAM przeprowadziło analizę socjologiczną 
dotyczącą potrzeb szkoleniowych mieszkańców obszaru objętego  Lokalną Strategią Rozwoju 
Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania. W badaniu wzięło udział 100 mieszkańców w/w 
obszaru. 
 
 

1. Cel główny i cele szczegółowe realizowanych badań.  
 
Podczas operacjonalizacji problematyki badawczej oraz eksplikacji tematu ustalono, że 

głównym celem realizowanych badań jest określenie jaka jest skala zapotrzebowania na 

realizację szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców 

obszaru LSR Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania. Celem dodatkowym jest również 
poznanie rodzaju jakościowego tychże szkoleń jak również optymalnego terminu ich 
realizacji. Przyjęty cel główny oraz w sposób bezpośredni wytacza badaczowi zakres 
problematyki badawczej. Generalnie rzecz ujmując problematyka badawcza to określenie 
głównych obszarów tematycznych interesujących badacza i w sposób bezpośredni wynika z 
obszarów merytorycznych zawartych w zastosowanym narzędzi badawczym. W badaniach 
zrealizowanych wśród mieszkańców powiatu kwidzyńskiego do najważniejszych obszarów 
badawczych zaliczyć należy: 

 
a) Jaka jest skala zainteresowania mieszkańców objętych LSR PLGD podnoszeniem 

swoich kwalifikacji zawodowych? 
b) Jakie najbardziej są odpowiednie terminy, w których można przeprowadzać 

szkolenia zawodowe? 
c) Jakimi obszarami tematycznymi najczęściej zainteresowani są mieszkańców objętych 

LSR PLGD? 
d) Jakie są najważniejsze motywacje potencjalnych uczestników szkoleń? 
e) Jakie są preferowane metody prowadzenia szkolenia? 
f) Z jakich źródeł mieszkaniec biorący udział w badaniu czerpie informacje dotyczące 

oferty szkoleniowej w regionie? 
 

 
2. Proces przygotowania badań – pierwsze etapy procesu badawczego. 

 
Jak łatwo się domyśleć pierwszym etapem procesu badawczego jest wstępne 

sformułowanie problemu, który ma zostać poddany badaniu. Chodzi tutaj przede wszystkim 
o postawienie pytania badawczego, które po pierwsze musi dotyczyć obiektywnego stanu 
niewiedzy, musi być wyrażone w języku naukowym jak również musi być sformułowane w 
taki sposób, aby było wiadomo, jakie czynności należy podjąć, aby móc sensownie poszukać 
odpowiedzi na to pytanie. W przypadku badań realizowanych przez Socjogram pytaniem 
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badawczym jest określenie, jaka jest skala zapotrzebowania na realizację szkoleń mających 

na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców objętych LSR PLGD ? 
Wstępnie postawione pytanie wyznacza charakter i zakres problematyki badawczej, 

która zazwyczaj powstaje bądź to w oparciu o obiektywną rzeczywistość, bądź to w oparciu o 
dotychczasową wiedzę o tej rzeczywistości bądź też w oparciu o metody badań 
rzeczywistości. Głównymi źródłami postawionego problemu jest rozwój nauki i pojawiające 
się w niej luki i niejasności jak również własna obserwacja rzeczywistości i realizowana 
praktyka. Badacz poruszający nową problematykę powinien odpowiedzieć sobie na 
następujące pytania: 
 

a) jaką formę pytania zastosuje – czy?, jak?, dlaczego?, 
b) w jakim celu podejmuje badania? 
c) czy w rozwiązywaniu nowego problemu trzeba odwoływać się do nowych faktów 

o rzeczywistości, czy też wystarczy odwołanie się do istniejącej już literatury? 
d) czy w rozwiązywaniu nowego problemu wystarczy posługiwanie się już 

istniejącym aparatem pojęciowym, czy istnieje konieczność wprowadzania 
nowych pojęć i terminów? 

 
Kolejnym etapem procesu badawczego była eksplikacja (wyjaśnienie) bądź 

uszczegółowienie tematu. Innymi słowy eksplikacja to wyrażenie problematyki 
badawczej w formie zdań zawierających wyłącznie terminy proste, zrozumiałe, 
jednoznaczne oraz ukazanie powiązań tematu będącego przedmiotem wyjaśnień z 
tematami pokrewnymi i nadrzędnymi. W procesie eksplikacji zachodzi selekcja pytań, 
która dokonuje się poprzez 
 

a) kryterium teoretyczne: wybiera się pytania najistotniejsze, centralne oraz takie, 
w odniesieniu do których możemy sformułować najpewniejsze i najbardziej 
precyzyjne hipotezy,  

b) kryterium metodologiczne: selekcja pytań według możliwości udzielenia na nie 
odpowiedzi w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przy pomocy możliwych 
aktualnie do zastosowania metod i technik badawczych, 

c) kryterium techniczno-organizacyjne. 
 

Ważnym elementem procesu eksplikacji jest wybór i uzasadnienie stawianych 
hipotez badawczych. Ogólnie rzecz ujmując hipoteza to zdanie nie poddane 
wystarczającemu sprawdzeniu, przyjęte prowizorycznie, zawierające przynajmniej jeden 
termin  teoretyczny, nieobserwacyjny. Źródeł hipotez badawczych należy szukać przede 
wszystkim w wynikach dotychczasowych teoretycznych rozważań jak również 
dotychczasowe badania prowadzonych w tym zakresie, w inwencji twórczej i 
pomysłowość badacza, jak również na postawie własnych doświadczeń i praktyki 
zawodowej.  

Postawione hipotezy badawcze powinny spełniać kilka zasadniczych wymogów. 
Po pierwsze powinny odnosić się jednoznacznie do problematyki, tzn. dostarczać 
propozycji odpowiedzi na pytania wynikające z  postawionego problemu. Po drugie 
powinny posiadać uzasadnienie (uzasadnienie jest najczęściej odwołaniem się do wiedzy 
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teoretycznej lub empirycznej z zakresu danej problematyki), po trzecie wreszcie 
powinny podawać warunki sprawdzalności czyli określać, przy zajściu jakich zjawisk 
hipotezę można uznać bardzo często za sprawdzoną. Podczas realizowanych badań 
postanowiono postawić kila głównych hipotez badawczych: 
 
Hipoteza nr 1: na obszarze objętym LSR PLGD istnieje duże zapotrzebowanie mieszkańców 
na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. 
 
Hipoteza nr 2: najczęściej mieszkańcy chcieliby szkolić się w ciągu trwania dni roboczych 
(od poniedziałku do piątku). 

 
Hipoteza nr 3: głównym motywem uczestnictwa w szkolenie jest podniesienie bądź zmiana 
swoich kwalifikacji zawodowych 
 
Hipoteza nr 4: nastawienie do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w dużej 
mierze uzależnione jest od płci mieszkańca  

 
 
3. Operacjonalizacja problematyki badawczej. 

 
Operacjonalizacja to dobór wskaźników, to wyrażenie pojęć i terminów teoretycznych w 
kategoriach operacyjnych poprzez terminy mające jednoznaczny sens empiryczny oraz 
czynności, jakie należy wykonać, aby poznać opisywane zjawisko. Operacjonalizacja 
problematyki badawczej obejmuje następujące czynności: 
 

a) wybór zbiorowości, w której realizowane będą badania, 
b) wybór zasad, kryteriów i technik analizy wyniku badań, 
c) wybór metod i technik badawczych.  

 
Przy ostatecznym wyborze należy uwzględniać następujące problemy: 
 

• czy problematyka badawcza może być poznana przy pomocy materiałów 
źródłowych uzyskanych przez zastosowanie danej techniki badawczej, 

• czy nie istnieją jakieś przeszkody uniemożliwiające zastosowanie określonej 
techniki, 

• czy możliwe jest stosowanie bardziej złożonych technik i metod badawczych 
dający bogatszy materiał, 

• czy wystarczą badania przeprowadzone jednokrotnie, czy należy badania 
powtarzać, 

• czy wystarcza obserwacja w naturalnych warunkach, czy należy posługiwać się 
dodatkowymi bodźcami stwarzając warunki nieco laboratoryjne, 

 
W trakcie operacjonalizacji problematyki badawczej postanowiono badania wśród  
mieszkańców objętych LSR PLGD zrealizować za pomocą kwestionariusza wywiadu. Metoda 
ta jest jedną z technik badawczych szeroko stosowanych w socjologii i innych naukach 
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społecznych, która polega na zebraniu odpowiedzi respondentów podczas rozmowy twarzą 
w twarz. Ankieter w takiej sytuacji przeprowadza wywiad osobiście z każdym respondentem, 
Zbudowany kwestionariusz wywiadu zawiera 7 pytań oraz pięć pytań metryczkowych o 
charakterze społeczno-demograficznym. 

 
4. Procedura badawcza – opis badań terenowych. 
 

Badania terenowe odbywały się w okresie od 20.10.2009 do 20.11.2009. Ankietowanie 
odbywało się podczas spotkań gminnych w gminach: Ryjewo, Sadlinki, Gardeja, Kwidzyn i 
Prabuty oraz poprzez rozpowszechnianie ankiet przez pracowników Urzędów Gmin wśród 
swoich petentów. Ankieta była zamieszczona również internecie, na stronie Powiślańskiej 
Lokalnej Grupy Działania www.powislanskalgd.pl.  

 
5. Ogólna charakterystyka respondentów. 

 
Ogólnie rzecz ujmując pytania „metryczkowe” służą nie tylko do scharakteryzowania badanej 
zbiorowości osób bezdomnych, ale również pozwalają opisać jej zróżnicowanie (Sztabiński, 
Sawiński, Sztabiński, 2005, s.205). Ich ważność w kwestionariuszu wywiadu podkreślają 
następujące trzy czynniki: 
 

• bardzo często stanowią podstawę dobru próby  

• znajdują się w każdym kwestionariuszu choć w różnych kombinacjach 

• bardzo często stanowią najważniejsze zmienne niezależne wykorzystywane 
podczas analizy statystycznej.  

 
Zmienne „metryczkowe” znajdujące się w każdym kwestionariuszu, nie zawsze 

znajdują się w takiej samej postaci i konfiguracji Trudno w sposób jednoznaczny i 
powszechnie obowiązujący przyjąć kanon cech „metryczkowych” z tego względu, że ich 
zastosowanie uzależnione jest po pierwsze od typu i problematyki badania, po drugie od 
charakteru badanej zbiorowości, i po trzecie wreszcie od przewidywanego sposobu 
opracowania wyników. Posługując się nomenklaturą naukową można powiedzieć, że w 
badaniach realizowanych wśród mieszkańców objętych LSR PLGD zmienne społeczno-
demograficzne poddają opisowi tak zwane cechy indywidualne (płeć, wiek, wykształcenie, 
miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia), w przeciwieństwie do cech kontekstualnych 
(np. liczba osób w gospodarstwie domowym, dochód, warunki mieszkaniowe, itp.), w 
których określeniu osoba bezdomna nie zawsze jest osobą kompetentną, określenie rozkładu 
cech indywidualnych jest dla osób bezdomnych o wiele prostsze. 

Zmienne metryczkowe powinny być umieszczane zawsze na końcu kwestionariusza. 
Powodów takiego postępowania jest co najmniej kilka: 
 

• zmienne metryczkowe należą do tak zwanych pytań drażliwych 

• mogą podważyć zapewnienie o anonimowości i poufności wyników 

• są pytaniami faktualnymi, niewymagającymi zastanawiania się, przez co 
można zadawać je na końcu rozmowy kiedy ankieter i respondent są już 
zmęczenie realizacją wywiadu.  
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Jak wynika z poniższego diagramu rozkład płci w badaniu 
Kwidzyna wskazuje na fakt, iż w badaniu wzięło udział więcej mężczyzn (
(44,2%). Z racji niewielkich różnic odsetkowych ze względu na płeć można powiedzieć, że 
badana grupa była reprezentowana na podobnym poziomie przez uczniów płci męsk
żeńskiej. 
 

 
 

W przeważającej części 
wiejskich powiatu – 73,3%.  Jedynie 26,7% przebadanych osób zadeklarowało, iż mieszka na 
terenie miasta Kwidzyn. 

 
Analizując badaną zbiorowość pod 
mieszkańców objętych LSR PLGD
osoby między 45 a 54 rokiem życia (28,1%). Z przeprowadzonych badań wynika, że co piąty 
badany mieszkaniec  miał 35-44 l

55,8

Wykres  nr 1. Płeć respondenta(w %)

73,3

Wykres  nr 2. Miejsce zamieszkania (w %)
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Jak wynika z poniższego diagramu rozkład płci w badaniu realizowanym wśród 
wskazuje na fakt, iż w badaniu wzięło udział więcej mężczyzn (

Z racji niewielkich różnic odsetkowych ze względu na płeć można powiedzieć, że 
badana grupa była reprezentowana na podobnym poziomie przez uczniów płci męsk

jącej części  mieszkańców objętych LSR PLGD zamieszkiwali na terenach 
Jedynie 26,7% przebadanych osób zadeklarowało, iż mieszka na 

Analizując badaną zbiorowość pod względem wieku okazuje się, że wśród p
PLGD dominują osoby między 25 a 34 rokiem życia (31,3%) oraz 

osoby między 45 a 54 rokiem życia (28,1%). Z przeprowadzonych badań wynika, że co piąty 
44 lat (19,8%) a 12,5% powyżej 55 roku życia.

44,2

Wykres  nr 1. Płeć respondenta(w %)

kobieta mężczyzna

26,7

Wykres  nr 2. Miejsce zamieszkania (w %)

miasto wies
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realizowanym wśród mieszkańców 
wskazuje na fakt, iż w badaniu wzięło udział więcej mężczyzn (55,8%) niż kobiet 

Z racji niewielkich różnic odsetkowych ze względu na płeć można powiedzieć, że 
badana grupa była reprezentowana na podobnym poziomie przez uczniów płci męskiej jak i 

 

zamieszkiwali na terenach 
Jedynie 26,7% przebadanych osób zadeklarowało, iż mieszka na 

 

względem wieku okazuje się, że wśród przebadanych 
dominują osoby między 25 a 34 rokiem życia (31,3%) oraz 

osoby między 45 a 54 rokiem życia (28,1%). Z przeprowadzonych badań wynika, że co piąty 
at (19,8%) a 12,5% powyżej 55 roku życia. 
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Jak wskazują dane zawarte na wykresie nr 4 prawie połowa przebadanych osób 
stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe (43,2%). Na drugim miejscu pod 
względem wykształcenia znalazły się osoby mające wykształc
pomaturalne (14,7%) 

Z przeprowadzonej analizy statystycznej jasno wynika
objętych LSR PLGD pracuje w instytucji publicznej, zaś co czwarty ankietowany zadeklarował, 
iż nie posiada aktualnie pracy (
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Jak wskazują dane zawarte na wykresie nr 4 prawie połowa przebadanych osób 
stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe (43,2%). Na drugim miejscu pod 
względem wykształcenia znalazły się osoby mające wykształcenie średnie (22,1%) oraz 

Z przeprowadzonej analizy statystycznej jasno wynika, że 33,7% badanych 
pracuje w instytucji publicznej, zaś co czwarty ankietowany zadeklarował, 

iż nie posiada aktualnie pracy (25,3%). Co dziesiąta badana osoba posiada własną firmę w 

25-34 lata 35-44 lat 45-54 lat powyżej 55 lat

31,3

19,8

28,1

Wykres nr 3. Wiek (w %)
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Jak wskazują dane zawarte na wykresie nr 4 prawie połowa przebadanych osób 

stanowią osoby posiadające wykształcenie wyższe (43,2%). Na drugim miejscu pod 
enie średnie (22,1%) oraz 

 
, że 33,7% badanych mieszkańców 

pracuje w instytucji publicznej, zaś co czwarty ankietowany zadeklarował, 
25,3%). Co dziesiąta badana osoba posiada własną firmę w 

powyżej 55 lat

12,5

50

43,2
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postaci działalności gospodarczej
organizacji pozarządowej. 

Jednym z głównych celów badawczych było poznanie, na ile badane osoby są 
zainteresowane własnym dokształcaniem się. Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie 
wszyscy mieszkańcy powiatu
podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych (95%). Jak się okazuje odpowiedzi na to 
pytanie kształtują się na podobnym poziomie w przypadku kobiet i mężczyzn. 

Przedsiębiorstwo państwowe

Firma prywatna

Instytucja publiczna

Własna działalność gospodarcza

Własna działalność rolnicza

Nie pracuję

organizacje pozarządowe

Wykres nr 5. Miejsce zatrudnienia(w %)
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postaci działalności gospodarczej zaś 9,5% respondentów wskazało, że zatrudniona jest w 

 
Jednym z głównych celów badawczych było poznanie, na ile badane osoby są 

owane własnym dokształcaniem się. Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie 
powiatu kwidzyńskiego zadeklarowali, że są zainteresowani 

podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych (95%). Jak się okazuje odpowiedzi na to 
pytanie kształtują się na podobnym poziomie w przypadku kobiet i mężczyzn. 
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zaś 9,5% respondentów wskazało, że zatrudniona jest w 

 

Jednym z głównych celów badawczych było poznanie, na ile badane osoby są 
owane własnym dokształcaniem się. Z przeprowadzonych badań wynika, że prawie 

kwidzyńskiego zadeklarowali, że są zainteresowani 
podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych (95%). Jak się okazuje odpowiedzi na to 
pytanie kształtują się na podobnym poziomie w przypadku kobiet i mężczyzn.  
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Jakie terminy szkoleń byłyby najbardziej odpowiednie, w opinii badanych osób do 

przeprowadzenia szkoleń mających na celu podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych? 
Jak wskazują dane zawarte na poniższym wykresie ponad połowa przebadanych osób 
zadeklarowała, iż najbardziej odpowiednim czasem do tego typu aktywności jest czas w ciągu 
tygodnia roboczego od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych. Tak wysoki 
odsetek odpowiedzi przypadających na tę właśnie kategorię najpewniej związany jest z 
faktem, iż badane osoby chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w ramach swojego 
czasu pracy. Co czwarty mieszkaniec powiatu kwidzyńskiego biorący udział w badaniu 
stwierdził, iż najlepszym czasem, w którym mógłby brać udział w szkoleniach jest również 
okres od poniedziałku do piątku ale w godzinach popołudniowych. Niespełna 20% 
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respondentów wskazała, iż podnosić własne kwalifikacje chciałaby w weekendy.
przeprowadzonych badań wynika, że mężczyźni częściej niż mężczyźni chcieliby uczestniczyć 
w szkoleniach w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, kobiety zaś w weekendy.

Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń najbardziej zainteresowani są 
badani mieszkańcy mieszkańców objętych LSR
sposób jednoznaczny wskazują, że tak naprawdę badane osoby chcą brać udział w 
dwojakiego rodzaju szkoleniach: z zakresu funduszy unijnych (50%) oraz z zakresu szeroko 
rozumianej kultury, sportu, oświaty i turystyki (39,6%).
badanych osób zadeklarowało, że wzięłoby udział w kursach języka obcego, zaś co czwarty 
ankietowany chce wziąć udział w szkoleniach z zakresu finansów (budżetowanie, 
nadzorowanie i kontrola finansów, podatki) (25%). Na dalszych miejscach znalazły się 
szkolenia z zakresu możliwości otwierania własnej działalności gospodarczej (22,9%) oraz 
rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej (19,8%).
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respondentów wskazała, iż podnosić własne kwalifikacje chciałaby w weekendy.
przeprowadzonych badań wynika, że mężczyźni częściej niż mężczyźni chcieliby uczestniczyć 

h w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, kobiety zaś w weekendy.

Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń najbardziej zainteresowani są 
mieszkańców objętych LSR PLGD. Dane zawarte na poniższym wykresie w 

wskazują, że tak naprawdę badane osoby chcą brać udział w 
dwojakiego rodzaju szkoleniach: z zakresu funduszy unijnych (50%) oraz z zakresu szeroko 

, sportu, oświaty i turystyki (39,6%). Warto również wskazać, iż 27% 
rowało, że wzięłoby udział w kursach języka obcego, zaś co czwarty 

ankietowany chce wziąć udział w szkoleniach z zakresu finansów (budżetowanie, 
nadzorowanie i kontrola finansów, podatki) (25%). Na dalszych miejscach znalazły się 

ości otwierania własnej działalności gospodarczej (22,9%) oraz 
rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej (19,8%). 
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h w tygodniu w godzinach przedpołudniowych, kobiety zaś w weekendy. 

 

 
Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń najbardziej zainteresowani są 

. Dane zawarte na poniższym wykresie w 
wskazują, że tak naprawdę badane osoby chcą brać udział w 

dwojakiego rodzaju szkoleniach: z zakresu funduszy unijnych (50%) oraz z zakresu szeroko 
Warto również wskazać, iż 27% 

rowało, że wzięłoby udział w kursach języka obcego, zaś co czwarty 
ankietowany chce wziąć udział w szkoleniach z zakresu finansów (budżetowanie, 
nadzorowanie i kontrola finansów, podatki) (25%). Na dalszych miejscach znalazły się 

ości otwierania własnej działalności gospodarczej (22,9%) oraz 

3. W weekendy

17,58

Wykres nr 8. Jakie terminy szkoleń byłyby dla Pana/Pani najbardziej 

W weekendy

14,0

Wykres nr 9. Jakie terminy szkoleń byłyby dla Pana/Pani najbardziej 



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 

Czy badani respondenci różnią się w swoich oczekiwaniach tematycznych szkoleń ze 
względu na płeć? Z przeprowadzonych badań wynika, że mężczy
brać udział w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technologii, organizacji pracy i zarządzania 
organizacjami pozarządowymi, spraw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości 
pozarolniczej. Kobiety częściej od mężczyzn deklarują g
zakresu języków obcych, szkoleniach interpersonalnych (negocjacje, autoprezentacja, 
animacja, komunikacja), w szkoleniach finansowych oraz w zakresie otwierania własnej 
działalności gospodarczej. 
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Czy badani respondenci różnią się w swoich oczekiwaniach tematycznych szkoleń ze 
względu na płeć? Z przeprowadzonych badań wynika, że mężczyźni części od kobiet chcą 
brać udział w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technologii, organizacji pracy i zarządzania 
organizacjami pozarządowymi, spraw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości 
pozarolniczej. Kobiety częściej od mężczyzn deklarują gotowość uczestnictwa w szkoleniach z 
zakresu języków obcych, szkoleniach interpersonalnych (negocjacje, autoprezentacja, 
animacja, komunikacja), w szkoleniach finansowych oraz w zakresie otwierania własnej 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej

Otwieranie działalności gospodarczej

Pomoc społeczna

Sprawy obywatelskie

Kultura, sport, oświata i turystyka

gospodarczy, inwestycje, strategie, promocja

Budżet, finanse, nadzór, kontrola, podatki, opłaty

Zamówienia publiczne

Szkolenia interpersonalne 
(negocjacje, autoprezentacja, animacja, komunik…

Organizacja pracy i zarządzanie w organizacjach 
pozarządowych

przygotowanie projektu i 
wniosku aplikacyjnego, zarządzanie projektem

Nowoczesne technologie

Języki obce

Inne

19,8

22,9

11,5

16,7

18,8

25,0

7,3

11,5

14,6

11,5

27,1

7,3

Wykres nr 10. Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń byłby  
Pan/Pani zainteresowany/aw %)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

                                                                        

 
Czy badani respondenci różnią się w swoich oczekiwaniach tematycznych szkoleń ze 

źni części od kobiet chcą 
brać udział w szkoleniach z zakresu nowoczesnych technologii, organizacji pracy i zarządzania 
organizacjami pozarządowymi, spraw obywatelskich oraz rozwoju przedsiębiorczości 

otowość uczestnictwa w szkoleniach z 
zakresu języków obcych, szkoleniach interpersonalnych (negocjacje, autoprezentacja, 
animacja, komunikacja), w szkoleniach finansowych oraz w zakresie otwierania własnej 

35 40 45 50

39,6

50,0

Wykres nr 10. Jakimi obszarami tematycznymi w zakresie szkoleń byłby  



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Z czego wynika potrzeba udziału w wymienionych wyżej formach doskonalenia 
zawodowego w opinii badanych osób? Zdania w tej kwestii zdają się być mocno podzielone 
ale w sposób ogólny można powiedzieć, że przede wszystkim z potrzeby nabycia nowych 
umiejętności (67,7%). Na drugim miejscu w hierarchii motywów dla których badane osoby 
chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe 
powodu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych (50%). 41,7% badany osób wskazuje, 
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potrzeba udziału w wymienionych wyżej formach doskonalenia 

w opinii badanych osób? Zdania w tej kwestii zdają się być mocno podzielone 
ale w sposób ogólny można powiedzieć, że przede wszystkim z potrzeby nabycia nowych 

rugim miejscu w hierarchii motywów dla których badane osoby 
chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe jest chęć aktualizacji swojej wiedzy (49%) oraz z 
powodu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych (50%). 41,7% badany osób wskazuje, 
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rugim miejscu w hierarchii motywów dla których badane osoby 

jest chęć aktualizacji swojej wiedzy (49%) oraz z 
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że ich motywem przystąpienia do szkolenia byłaby możliwość wymiany doświadczeń oraz 
nawiązania znajomości i współpracy z innymi osobami.

 

Jak wskazują dane zawarte na poniższym wykresie 
związanych z samo dokształcaniem się uzależnione jest od płci bad
biorąc mężczyźni częściej niż kobiety wskazują w swoich motywach na podniesienie 
własnych kwalifikacji zawodowych oraz na chęć wymiany doświadczeń i poznanie nowych 
osób. Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują motywy związane ze
kwalifikacji, z podniesieniem własnych kompetencji społecznych w kontekście uzyskania 
awansu zawodowego, jak również wskazuje na potrzebę zdobycia nowych umiejętności.
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ystąpienia do szkolenia byłaby możliwość wymiany doświadczeń oraz 
nawiązania znajomości i współpracy z innymi osobami. 

Jak wskazują dane zawarte na poniższym wykresie postrzeganie motywów 
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biorąc mężczyźni częściej niż kobiety wskazują w swoich motywach na podniesienie 
własnych kwalifikacji zawodowych oraz na chęć wymiany doświadczeń i poznanie nowych 
osób. Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują motywy związane ze
kwalifikacji, z podniesieniem własnych kompetencji społecznych w kontekście uzyskania 
awansu zawodowego, jak również wskazuje na potrzebę zdobycia nowych umiejętności.
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ystąpienia do szkolenia byłaby możliwość wymiany doświadczeń oraz 

 
postrzeganie motywów 

anych osób. Ogólnie rzecz 
biorąc mężczyźni częściej niż kobiety wskazują w swoich motywach na podniesienie 
własnych kwalifikacji zawodowych oraz na chęć wymiany doświadczeń i poznanie nowych 
osób. Kobiety częściej niż mężczyźni deklarują motywy związane ze zmianą potrzeb 
kwalifikacji, z podniesieniem własnych kompetencji społecznych w kontekście uzyskania 
awansu zawodowego, jak również wskazuje na potrzebę zdobycia nowych umiejętności. 
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Jakie w opinii respondentów są preferowane metody i formy nauki?

większość badanych mieszkańców objętych LSR
Prawie połowa badanych osób chce wziąć udział w szkoleniu prowadzonym metodą wykładu 
(44,8%) zaś 15,6% wskazuje na kursy e
na metodę warsztatową, ci drudzy na metodę wykładową.
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Wykres nr 13. Z czego wynika Pana/Pani potrzeba udziału w 
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Jakie w opinii respondentów są preferowane metody i formy nauki?
mieszkańców objętych LSR PLGD wskazuje, że warsztatowe (76%). 

Prawie połowa badanych osób chce wziąć udział w szkoleniu prowadzonym metodą wykładu 
(44,8%) zaś 15,6% wskazuje na kursy e-learningowe. Kobiety częściej niż mężcz
na metodę warsztatową, ci drudzy na metodę wykładową. 
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Jakie w opinii respondentów są preferowane metody i formy nauki? Zdecydowana 
wskazuje, że warsztatowe (76%). 

Prawie połowa badanych osób chce wziąć udział w szkoleniu prowadzonym metodą wykładu 
learningowe. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazują 
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Jakie czynniki, w opinii osób biorących udział w badaniu decydują o wyborze 
szkolenia? Okazuje się, że na pierwszy miejscu respondenci patrzą na tematykę szkolenia 
(59,4%) a potem na miejsce szkolenia i warunki organizacyjne (53,1%). Nie bez znaczenia 
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Jakie czynniki, w opinii osób biorących udział w badaniu decydują o wyborze 

szkolenia? Okazuje się, że na pierwszy miejscu respondenci patrzą na tematykę szkolenia 
(59,4%) a potem na miejsce szkolenia i warunki organizacyjne (53,1%). Nie bez znaczenia 
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Jakie czynniki, w opinii osób biorących udział w badaniu decydują o wyborze 
szkolenia? Okazuje się, że na pierwszy miejscu respondenci patrzą na tematykę szkolenia 
(59,4%) a potem na miejsce szkolenia i warunki organizacyjne (53,1%). Nie bez znaczenia 
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przy wyborze tematyki szkolenia pozostaje aktualna potrzeba, dla której należałby wziąć 
udział w szkoleniu (43,8%) oraz cena szkolenia (32,6%). Co trzecia badana osoba wskazuje, że 
istotną dla niej kwestią przy wyborze szkolenia jest kadra trenerska prowadzące
(32,3%) oraz termin zajęć (25%).
 

Jak łatwo się domyśleć czynniki decydujące o wyborze szkolenia są uzależnione od 
płci respondentów. Dane zawarte na poniższym wykresie wskazują, iż kobiety częściej od 
mężczyzn przy wyborze szkolenia kierują s
ceną szkolenia oraz aktualną ich potrzebą. Mężczyźni częściej od kobiet wybierając szkolenie 
zwracają uwagę na kadrę prowadzącą zajęcia, długość trwania szkolenia
szkolenia i jego warunki organizacyjne
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Wykres nr 16. Jakie czynniki decydują o wyborze przez 
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wyborze tematyki szkolenia pozostaje aktualna potrzeba, dla której należałby wziąć 
udział w szkoleniu (43,8%) oraz cena szkolenia (32,6%). Co trzecia badana osoba wskazuje, że 
istotną dla niej kwestią przy wyborze szkolenia jest kadra trenerska prowadzące
(32,3%) oraz termin zajęć (25%). 

Jak łatwo się domyśleć czynniki decydujące o wyborze szkolenia są uzależnione od 
płci respondentów. Dane zawarte na poniższym wykresie wskazują, iż kobiety częściej od 
mężczyzn przy wyborze szkolenia kierują się tematyką szkolenia, terminem ich realizacji, 
ceną szkolenia oraz aktualną ich potrzebą. Mężczyźni częściej od kobiet wybierając szkolenie 
zwracają uwagę na kadrę prowadzącą zajęcia, długość trwania szkolenia

nizacyjne. 
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wyborze tematyki szkolenia pozostaje aktualna potrzeba, dla której należałby wziąć 
udział w szkoleniu (43,8%) oraz cena szkolenia (32,6%). Co trzecia badana osoba wskazuje, że 
istotną dla niej kwestią przy wyborze szkolenia jest kadra trenerska prowadzące szkolenie 
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ceną szkolenia oraz aktualną ich potrzebą. Mężczyźni częściej od kobiet wybierając szkolenie 
zwracają uwagę na kadrę prowadzącą zajęcia, długość trwania szkolenia oraz na miejsce 
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Jeśli zapytamy mieszkańców objętych LSR

czerpią informację o szkoleniach okazuje się, że głównym źródłem jest Internet (66,7%) oraz 
wiadomości pochodzące z prasy oraz od znajomych, kolegów i członków rod
przeprowadzonych badań wynika ponadto, że 24% badanych respondentów szuka informacji 
o szkoleniach w ogłoszeniach w instytucjach publicznych (np. PUP) 24% zaś 19,8% badanych 
osób otrzymuje imienne zaproszenia z firm szkoleniowych.
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mieszkańców objętych LSR PLGD o to, z jakich źródeł najczęściej 
czerpią informację o szkoleniach okazuje się, że głównym źródłem jest Internet (66,7%) oraz 
wiadomości pochodzące z prasy oraz od znajomych, kolegów i członków rod
przeprowadzonych badań wynika ponadto, że 24% badanych respondentów szuka informacji 
o szkoleniach w ogłoszeniach w instytucjach publicznych (np. PUP) 24% zaś 19,8% badanych 
osób otrzymuje imienne zaproszenia z firm szkoleniowych. 
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o to, z jakich źródeł najczęściej 
czerpią informację o szkoleniach okazuje się, że głównym źródłem jest Internet (66,7%) oraz 
wiadomości pochodzące z prasy oraz od znajomych, kolegów i członków rodziny (45,8%). Z 
przeprowadzonych badań wynika ponadto, że 24% badanych respondentów szuka informacji 
o szkoleniach w ogłoszeniach w instytucjach publicznych (np. PUP) 24% zaś 19,8% badanych 
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Kobiety częściej od mężczyzn do poszukiwania informacji o szkoleniach sięgają po 
Internet oraz wiadomości pochodzące od kolegów, koleżanek oraz członków rodzin, 
mężczyźni w swoich odpowiedziach częściej wskazują na prasę oraz ogłoszenia w 
instytucjach publicznych. 
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y częściej od mężczyzn do poszukiwania informacji o szkoleniach sięgają po 

Internet oraz wiadomości pochodzące od kolegów, koleżanek oraz członków rodzin, 
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