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Ankieta badająca preferencje  uczestników projektu  

pt. ,,Nowa jakość kształcenia”  

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka 

jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się 

przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie   

 

Wiek: 
Płeć: 
Branża: 
Wykształcenie: 
Specjalność/specjalizacja: 
Przedmiot/-ty prowadzone przez Pana/Panią w rodzimej placówce: 
Zamieszkanie (obszar wiejski, obszar miejski): 
Szacunkowa odległość od miejsca zamieszkania do Biura Projektu: 
Typ placówki (CKU, CKP, ZDZ,  technikum, szkoła zawodowa, inne): 
 

1. Czy aktualny systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli/ 
instruktorów uważa Pan/Pani za skuteczny/ wystarczający?  
- TAK  
- NIE 

 
 
2. Jakie cechy powinny charakteryzować nauczyciela przedmiotów 

zawodowych ? (oceń wg skali od 1-6, przy czym 1–najważniejsza, 6             
–najmniej ważna)  

_   przygotowanie merytoryczne  
_  doświadczenie zawodowe 
_  doświadczenie i umiejętności  dydaktyczne 
_  umiejętności praktyczne  
_  cechy osobowościowe 
_  inne (jakie) 

 
3. Jakie formy i metody doskonalenia zawodowego są wg Pana/Pani 

najbardziej skuteczne z punktu widzenia reprezentowania przez 
Pana/Panią danej branży (oceń wg skali od 1-7, przy czym 1–
najważniejsze, 7–najmniej ważne) 

_ studia podyplomowe 
_ kursy 
_ szkolenia 
_ konferencje 
_ seminaria 
_ praktyki 
_ inne (podaj jakie) 
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4. Określ potrzeby i preferencje w zakresie doskonalenia 
zawodowego: 

 
a) Tematyka/zakres merytoryczny/specjalność-specjalizacja/szczególnie ważne 

zagadnienia …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Forma zajęć (warsztaty, wykłady, laboratoria, prezentacje)………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Terminy (miesiąc/miesiące; dni tygodnia; pora dnia; pasma godzinowe) 
d) Liczba godzin………………………………………………………………………………………… 
e) Miejsce realizacji (w rodzimej placówce, formy wyjazdowe)………………………. 

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

f) inne……………………………………………………………………………………………………….. 

 
5. Określ priorytetowe kierunki doskonalenia zawodowego  (oceń wg 

skali od 1-5, przy czym 1 – najważniejszy, 5 – najmniej ważny) 

_  studia podyplomowe 
_ kursy, szkolenia 
_ konferencje, seminaria 
_ praktyki w przedsiębiorstwach  
_ inne  

 

6. Określ potrzeby w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami                

w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli/ instruktorów 

(oceń wg skali od 1-5, przy czym 1 – najważniejsza, 4 – najmniej 

ważna) 

_  praktyki systematyczne (zajęcia cotygodniowe) 
_  praktyki okresowe (raz w semestrze w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, więcej) 
_ wyjazdy tematyczne (np. obserwacja procesów technologicznych na danym etapie 
inwestycji/przedsięwzięcia) 
_ inne  
 

7. Jak określa Pan/Pani obecny stan współpracy szkół 

zawodowych/techników/innych placówek doskonalenia 

zawodowego z przedsiębiorstwami w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli/ instruktorów: 

 

a) zadowalający 

b) dający możliwość realnego podnoszenia kwalifikacji  

c) niewystarczający  

d) wymuszony przez przepisy i nieefektywny  

e) wymaga zmian, ale jest nieodzowny  
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f)   nie występuje  

 

8. Określ oczekiwania nauczycieli i instruktorów wobec 

przedsiębiorstw współpracujących w zakresie realizacji procesu 

doskonalenia zawodowego nauczycieli/instruktorów 

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

9. Proszę przedstawić inne możliwości podnoszenia kwalifikacji 

(dydaktycznych i kierunkowych) nauczycieli i instruktorów 

przedmiotów zawodowych w szkołach………………………………………… 

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

......................................................................................................... 

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

 

       10.Jaki wymiar praktyk zawodowych jest dla Pan/Pani najbardziej    

odpowiedni? 

a) 2 tygodnie w trybie ciągłym 
b) 14 dni roboczych w trybie przerywanym, 
c) miesiąc 
d) powyżej miesiąca 

 

11. Gdzie chciałby Pan/Pani odbyć praktykę/staż zawodowy                        

w przedsiębiorstwie? 

a) w pobliżu miejsca zamieszkania 
b) na terenie województwa lubelskiego 
c) poza terenem województwa lubelskiego  
d) za granicą  

 
 

12. Jaka forma doskonalenia praktycznego w przedsiębiorstwach jest                        

dla Pana/Pani najbardziej optymalna? 

a) staże (miesięczne, 2-miesięczne, 3-miesięczne) 
b) praktyki zawodowe  
c) żadna  
d) inna, jaka? 
 
13. W jakich obszarach merytorycznych chciałby/-aby Pan/ Pani 

rozszerzać swoją wiedzę?................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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14. Proszę określić, jakich umiejętności/ kompetencji/ informacji 

właściwych dla Pana/Pani branży aktualnie najbardziej Panu/Pani 

brakuje, a jakie powinny zostać uwzględnione w trakcie działań 

realizowanych w projekcie? 

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

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

 


