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KWESTIONARIUSZ DO BADANIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U RODZICÓW 

Kwestionariusz został przeznaczony do zbierania informacji na temat kompetencji 

kluczowych rodziców. Osoby zaznaczały odpowiedź, która najlepiej odzwierciedla ogólny 

sposób zachowania. 

 

Charakterystyka grupy badawczej 

Badaniem w Polsce zostało objętych 30 osób, będących rodzicami, w tym 15 kobiet i 15 
mężczyzn. Kwestionariusz obejmował łącznie 8 pytao.  
Pytania dotyczyły kluczowych kompetencji rodzicielskich. Odpowiedzi ankietowanych 
pozwoliły na zdefiniowanie w jaki sposób są spostrzegane kompetencje rodzicielskie 
 

1.Płed badanych osób – rozkład procentowy 

 

 

 

 

 

 

2.Podział ze względu na wiek 

45 - 60 lat              8 K             12 M 

35 - 44  lat             4 K             2 M 

Poniżej 34 lat         3 K             1 M 

 

 

 

 

 



 

3. Czy aktualnie bierzesz udział w programie edukacyjnym lub szkoleniowym dotyczącym 

kluczowych kompetencji? 

 

 

 

4.Czy uważasz, że edukacja w zakresie kompetencji kluczowych jest ważna? 

 

 

 

 



5.Jeśli miałbyś informację i zaproszenie, czy rozważyłbyś udział w kursach kompetencji 

kluczowych dla rodziców. 

 

 

 

 

6. Jaka jest główna motywacja do uczestnictwa w kursie edukacyjnym dla rodziców? 

 

 

 



 

7. Jak myślisz, jakiego rodzaju szkolenia edukacyjne lub kursy umiejętności kluczowych 

potrzebujesz? 

 

 

8. Nikt nie wie dokładnie, jak będzie wyglądało życie dzisiejszych dzieci, gdy dorosną, ale 

wiemy, że będą rozwijały szereg kluczowych kompetencji, aby mogły się dobrze dostosowad i 

dobrze funkcjonowad w świecie. 

 

 

 



9.Jak można pomóc w domu w rozwijaniu kluczowych kompetencji i zaangażowaniu się w 

naukę Twojego dziecka. Istnieje wiele sposobów: co według ciebie jest możliwe? 

 

 

 

10.Co sprawia, że jesteś dobrym rodzicem? 

 

 



 

KONKLUZJE WYNIKAJĄCE Z ANALIZY PARENTIAL KEY COMPETENCIES 

I. Liczba osób, które odpowiedziały na ankietę, wynosiła 30 (15 mężczyzn i 15 kobiet). Osoby 
te pochodzą z Bytomia oraz z wsi i małych miejscowości oddalonych od obszarów miejskich 
w woj. Śląskim: Boronów, Kalety, Radzionków, Nakło Śląskie, Miedary, Warszowice. 
II. Ponad połowa badanych osób była w wieku 45-60 lat jest to grupa jaką stanowią rodzice 
tzw. Sandwich generation, pokolenie, do którego należą osoby posiadające starzejących się 
rodziców i dorastające dzieci. Przedstawiciele sandwicz generation zajmują się opieką nad 
sędziwymi rodzicami i pomagają swoim dorastającym dzieciom. Doświadczają też 
emocjonalnych rozterek z powodu z powodu wszelkich kłopotów rodziców (którzy zwykle 
zwracają się o pomoc do swych dojrzałych dzieci) i problemów dorastających dzieci (które 
szukają wsparcia i zrozumienia ze strony doświadczonych rodziców).  
III. Zdobywanie nowych umiejętności i poprawa jakości życia są głównymi motywacjami dla 
rodziców 
IV.  Rodzice zadeklarowali, że edukacja w zakresie kompetencji kluczowych jest ważna. 
V. Badani wykazali, że rozważają możliwośd udział w kursach kompetencji kluczowych dla 
rodziców. 
VI. Główne kompetencje kluczowe zidentyfikowane przez rodziców to uczenie uczenia się, 
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.  
VII. Wszyscy rodzice wskazali, że bardzo ważne jest, aby dzieci rozwijały kluczowe 
kompetencje. 
VIII. Najważniejszym sposobem rozwijania kluczowych kompetencji dzieci jest prowadzenie 
działao współuczestniczących. 
IX. Miłośd i czułośd zostały wyznaczone przez rodziców jako główny powód, by byd dobrymi 
rodzicami, a następnie religia / przekazywanie wiary, dawanie wolności i edukacja. 

 
WYZWANIA I MOŻLIWOŚCI  
 
Rodzice potrzebują zachęty do rozwoju oraz motywowanie do doskonalenia kompetencji 
kluczowych. Nastąpiło zainteresowanie w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w 
procesie uczenia się przez całe życie.  
Bazując na wynikach badao ankietowych, niniejszy raport przedstawia analizę, w jaki sposób 
rodzice oceniają zagadnienia związane z kompetencjami kluczowymi.  Niniejszy raport będzie 
przydatnym źródłem informacji dla edukatorów osób dorosłych, trenerów  i rodziców. 
Wyniki badao wskazują, że skuteczne działania zmierzające do poprawy powinny byd 
kompleksowe, odnosid się do szeregu czynników w rodzinie i poza nią, oraz powinny byd 
stosowane w odpowiednim momencie.  
W większym stopniu należy koncentrowad się na wczesnych interwencjach, dzieciach z grupy 
ryzyka oraz na skutecznym stosowaniu oceny w celu zapewnienia poprawy. Należy także 
wzmocnid zindywidualizowane wsparcie kierowane dla rodziców. 
 

 


