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ANKIETA 
DOTYCZĄCA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W KLUBIE SENIORA 

 
 

Zwracamy się do Państwa z ankietą,  dotyczącą potrzeb szkoleniowych                        
w organizowanych przez nas KLUBACH SENIORÓW. Chcielibyśmy aby Państwo 
sami zdecydowali o zapotrzebowaniach edukacyjnych i kierunkach rozwoju.  
 
Ankieta jest anonimowa, prosimy o jej rzetelne i uczciwe wypełnienie. 
 
 

I. METRYCZKA RESPONDENTA 
 
PŁEĆ 

□ kobieta      □  mężczyzna 

 
WIEK 
 

□ 50 – 55 

□ 56 - 60 

□ 61 – 70 

□ powyżej 70 

 
WYKSZTAŁCENIE 
□ podstawowe 
□ gimnazjalne  
□ ponadgimnazjalne (średnie lub zasadnicze zawodowe) 
□ pomaturalne 
□ wyższe 
 
 
 
Czy należy Pan/Pani do stowarzyszenia lub organizacji senioralnej? 

□ TAK                                                □ NIE 

 
Jeśli TAK to proszę podać nazwę ……………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 
 
II. ANKIETA 

1. Czy jesteś zainteresowany/zainteresowana uczestnictwem w Klubie Seniora 

□ TAK                                                    □ NIE 

 

Jeśli TAK, to proszę podać jakie Pan/i ma oczekiwania związane z udziałem                    

w Klubie Seniora  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Czy chciałby/chciałaby Pan /Pani uczestniczyć w zajęciach z zakresu 
wykorzystania technologii  informatycznych przydatnych w życiu codziennym. 
 

□ TAK                                                    □ NIE 
Jeśli TAK to proszę zaznaczyć w jakim zakresie? 

 Tak Nie Nie wiem 

Pakiet biurowy – na poziomie podstawowym    

Komunikacja internetowa  dot. kontaktu  poprzez komunikatory 
m.in. skype , Gadu Gadu itp.  

   

Znalezienia informacji, czytania ulubionych czasopism i 
magazynów 

   

Sprawdzanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej/planowanie 
podróży, posługiwanie się internetową mapą 

   

Gry internetowe    

Zakupów w Internecie    

Organizowania podróży czy wakacji    

Wykonania czynności administracyjnych poprzez wykorzystanie  
platform elektronicznych (m.in. ZUS, e-urząd, dobrylekarz.pl, 
itp.  

   

Zarządzania kontem bankowym    

Płacenia rachunków    

Znalezienia przepisów kulinarnych    

Znalezienia informacji dot. leczenia, zdrowia    

Zapisania się do sieci społecznościowej np. Facebook, Nasza 
Klasa 

   

Inne, proszę podać jakie…………………………………………..    



 

 

 

 

 

 

 

3. Czy chciałby/chciałaby Pan /Pani uczestniczyć w zajęciach z zakresu rękodzieła? 

□ TAK                                                    □ NIE 
Jeśli TAK to proszę zaznaczyć w jakim zakresie? 

 Tak Nie Nie wiem 

Dekupage (techniki zdobienia)    

Warsztaty z bibuły    

Tworzenie sztucznej biżuterii    

Wykonywanie elementów dekoracyjnych    

malarstwo    

Robótki ręczne – wyszywanie, haftowanie, szydełkowanie itp.    

origami    

Inne: proszę podać jakie …………………………………    

4. Czy chciałby/chciałaby Pan /Pani uczestniczyć w zajęciach z zakresu zdrowego i 
aktywnego stylu życia? 

□ TAK                                                    □ NIE 
Jeśli TAK, to proszę zaznaczyć w jakim zakresie? 

 Tak Nie Nie wiem 

edukacja prozdrowotnej    

aktywności ruchowej w życiu starszego człowieka    

psychologicznego aspektu aktywizacji ludzi starszych    

żywienia jako podstawowego elementu zdrowego stylu życia    

Inne: proszę podać jakie …………………………………    

5. Czy chciałby/chciałaby Pan /Pani uczestniczyć w spotkaniach dotyczących form 
spędzania wolnego czasu? 

□ TAK                                                    □ NIE 
Jeśli TAK, to proszę zaznaczyć w jakim zakresie? 

 Tak Nie Nie wiem 

Śpiew     

Brydż, szachy, gry karciane    

Projekcje filmowe    

Spotkania poetyckie    

sportu i rekreacji    

Inne: proszę podać jakie …………………………………    



 

 

 

 

 

 


