
 

PROJEKT „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego  
ze środków PO WER  na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

Data……………… 

Wstępna ankieta ewaluacyjna projektu  

  „Zagraniczne staże drogą do europejskiego rynku 

pracy”, nr 2017-1-PL01-KA102-037357 

 

Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy  

w Polkowicach 

 

Metryczka 
Zawód, w którym się kształcisz: 

technik informatyk □ 

technik ekonomista □ 

technik hotelarstwa □ 

technik organizacji reklamy □ 

 

 

Płeć:  kobieta □     
  mężczyzna     □ 

  
Miejsce zamieszkania: 
Wieś    □ 

Miasto do 25000 mieszkańców       □ 

Miasto pow. 25000 mieszkańców   □ 

 

Prosimy o zakreślanie wybranej odpowiedzi. 

 

1. W jaki sposób dowiedziałeś się o możliwości 

udziału w projekcie ? 

a. od koordynatora projektu, 

b. od nauczyciela, 

c. od kolegi, 

d. ze strony internetowej szkoły, 

e. inne:……………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

2. Czy udostępnione do tej pory informacje o 

projekcie są wystarczające? Zaznacz odpowiedź na 

skali (1 – niewystarczające, 5 –wyczerpujące). 

 

1                2               3               4              5 

 

3. Czego chciałbyś dowiedzieć się o projekcie 

(najważniejsze informacje, których nie znasz) 

a. w jakim zakładzie odbywać się będzie staż,  

b. czy będzie pomoc tłumacza,  

c. cel,  

d. obowiązki,  

e. termin szkoleń,  

f. główne założenia projektu,  

g. czy na miejscu będzie dostępny Internet,  

h. wymagane dokumenty,  

i. ile wziąć pieniążków własnych, aby zaspokoić 

podstawowe potrzeby, 

j. dokładne godziny pracy, 

k. warunki mieszkaniowe,  

l. ubezpieczenie,  

m. jakie są warunki umowy stażowej,  

n. opieka medyczna,  

o. czy za coś się płaci, 

p. inne:………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

4. Dlaczego chcesz uczestniczyć w stażu? 

a. podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe, 

b. poznać nowe technologie stosowane w moim 

zawodzie, 

c. poznać inne sposoby pracy, 

d. poznać warunki pracy w innym kraju, 

e. poznać kulturę i historię Anglii 

f. podwyższyć swoje umiejętności z języka 

angielskiego 

g. zdobyć certyfikaty 

h. nauczyć się samodzielności 

i. poznać nowych ludzi 

j. zdobyć nowe doświadczenia zawodowe i życiowe 

k. inne………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

5. Jakie korzyści może przynieść według Ciebie 

uczestnictwo w stażach? 

a. zdobycie nowych doświadczeń, 

b. poznanie nowe technologii, 

c. podwyższenie swoich umiejętności z języka 

angielskiego, 

d.  poznanie kultury i historii Anglii, 

e. poznanie nowych ludzi, 

f. nauczenie się samodzielności, 

g. zdobycie lepszej pracy w przyszłości, 

h. wzbogacenie indywidualnego CV, 

i. inne:………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

6. Jakie masz obawy przed uczestnictwem w 

stażach? 

a. brak obaw, 



 

PROJEKT „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" realizowanego  
ze środków PO WER  na zasadach Programu Erasmus+  sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

b. boję się konwersacji w języku angielskim, 

c. tęsknota za domem, 

d. poruszania się po tak dużym mieście jakim jest 

Portsmouth, 

e. praca w obcym przedsiębiorstwie, 

f. inne:………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

7. Jakiego wsparcia oczekiwałbyś/łabyś przed 

wyjazdem od organizatora projektu  

a. informacji o kraju, obyczajach, ludziach, 

b. bezstresowego prowadzenia zajęć, 

c. pełnej informacji na temat realizowanego 

projektu, 

d. konwersacje językowe, 

e. informacji o placówce, w której odbędzie się staż 

oraz obowiązkach, które będą nas dotyczyć, 

g. zapoznania z programem pobytu, oraz 

informacjami z jakimi problemami mogę się 

spotkać, 

h. radzenia sobie ze stresem, 

i. zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną, 

j. wsparcie lektora, 

k. inne:………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………… 

6. Jak oceniasz swoje obecne kompetencje 

zawodowe? 

a. uważam, że są na bardzo dobrym poziomie, 

b. uważam, że są na dobrym poziomie, 

c. trudno mi określić moje kompetencje zawodowe, 

są ani dobre ani złe, 

d. uważam, że są na niskim poziomie, 

e. uważam, że są na bardzo niskim poziomie, 

f. uważam, iż nie posiadam żadnych kompetencji 

zawodowych. 

 

8. Czy uczestnictwo w stażach pomoże podnieść 

twoje umiejętności zawodowe? 

a. tak 

b. nie 

c. trudno powiedzieć 

 

9. Jak   oceniasz   swoje   obecne   umiejętności   w 

zakresie posługiwania się językiem angielskim? 

a. bardzo dobrze, 

b. dobrze, 

c. ani dobrze ani źle, 

d. źle 

e. bardzo źle. 

 

10. Czy uczestnictwo w stażach pomoże podnieść 

twoje umiejętności językowe (język angielski)? 

a. tak 

b. nie 

c. trudno powiedzieć 

 

 

Dziękujemy za szczere odpowiedzi! Wypełnienie ankiety 
pozwoli nam na dostosowanie projektu do potrzeb 
uczestników. 

 

 


