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 Ankieta dla mistrza szkolącego – ocena kandydata na beneficjenta projektu 

„Europraktyki autostradą do zawodowego sukcesu młodzieży” 

POWERVET-2016-1-PL01-KA102-25904 
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(POWERVET) 

 

Imię: …………………………………………………… 

Nazwisko: ……………………………………………... 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………… 

Branża: ………………………………………………… 

Nazwa zakładu: ……………………………………….. 

 

UWAGA! Bardzo proszę podpisać lub zaparafować albo opieczętować KAŻDĄ ze stron 

ankiety! 

 

1. Jak Pan/Pani ocenia kwalifikacje zawodowe ucznia? 

a. Bardzo dobrze. 

b. Dobrze. 

c. Średnio. 
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d. Negatywnie. 

2. Proszę wymienić 5 umiejętności zawodowych (kwalifikacji zawodowych), 

które są mocną stroną ucznia: 

a. …………. 

b. ………….. 

c. ………….. 

d. ………….. 

e. …………… 

3. Proszę wymienić 5 umiejętności zawodowych (kwalifikacji), w których 

wykonywaniu uczeń czuje się średnio i według Pani/Pana opinii powinien je 

udoskonalić: 

a. …………… 

b. ……………. 

c. …………… 

d. ……………. 

e. …………….. 

4. Proszę wymień 5 umiejętności zawodowych (kwalifikacji), których 

wykonywanie sprawia uczniowi największą trudność bądź też w ogóle nie 

umie ich wykonywać, a powinien je znać i umieć: 

a. …………… 

b. …………… 

c. ………….. 

d. …………… 

e. …………… 
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5. Która z kwalifikacji, jakie Pani/Pan przedstawiła/przedstawił w punkcie 4, 

sprawia uczniowi największą trudność i dlaczego? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

6. Czego uczeń powinien nauczyć się podczas stażu, jeśli chodzi o jego 

kwalifikacje zawodowe? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

7. Czy Pani/Pan uważa, że podczas trzytygodniowego stażu uczeń jest w stanie 

zdobyć nowe doświadczenie i podwyższyć swoje kwalifikacje?  

a. Tak, oczywiście. 

b. Tak, średnio. 

c. Trochę. 

d. Nie, w ogóle.  

8. Jak Pani/Pan ocenia kwalifikacje zawodowe ucznia na tle innych? 

a. Bardzo wysoko. 

b. Wysoko. 
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c. Średnio. 

d. Niczym się nie wyróżnia.  

9. Uczeń, według Pani/Pana opinii, jest (można wybrać kilka odpowiedzi): 

a. Osobą otwartą. 

b. Osobą zamkniętą w sobie. 

c. Lubi wyzwania. 

d. Nie lubi wyzwań.  

e. Lubi pracować w grupie. 

f. Nie lubi pracować w grupie.  

g. Umie pracować w grupie. 

h. Nie umie pracować w grupie.  

i. Chętnie zdobywa nowe umiejętności. 

j. Niechętnie zdobywa nowe umiejętności.  

10. Co Pani/Pan chciałaby/chciałby zmienić w uczniu i w sposobie jego pracy w 

Pani/Pana zakładzie? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

11. Jaką samoocenę, według Pani/Pana opinii, ma Pani/Pana uczeń? 

a. Bardzo wysoką. 

b. Wysoką.  
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c. Średnią.  

d. Niską.  

12. Czy Pani/Pan uważa, że trzytygodniowy staż zagraniczny zmieni podejście do 

ucznia do własnej osoby i jego samoocenę? 

a. Tak, w bardzo dużym stopniu.  

b. Tak, średnio.  

c. Trochę.  

d. Nie, w ogóle.  

13. Co da uczniowi wyjazd na trzytygodniowy staż?  Proszę odpowiedzieć na 

pytanie, jeśli w pytaniu 12 zaznaczyła/zaznaczył Pani/Pan odpowiedź a, b lub c 

(można zaznaczyć więcej, niż jedną odpowiedź). 

a. Poczuje się wyróżniony. 

b. Znajdzie się w grupie najlepszych.  

c. Będzie bardziej otwarty na inne kultury.  

d. Będzie bardziej otwarty na innych ludzi – będzie doceniać i szanować ich 

odmienność.  

e. Będzie bardziej pewny siebie.  

f. Pokona barierę strachu przed obcą rzeczywistością.  

g. To będzie prawdziwy chrzest bojowy przed wejściem na rynek pracy.  

h. To będzie prawdziwy sprawdzian jego umiejętności.  

i. Staż sprawi, że będzie mieć motywację do uczenia się nowych rzeczy.  

j. Uczeń podniesie swoje kwalifikacje zawodowe. 

k. Uczeń zdobędzie nowe doświadczenie zawodowe. 

14. Dlaczego negatywnie ocenia Pani/Pan wyjazd na trzytygodniowy staż 

zagraniczny? Proszę odpowiedzieć na pytanie w przypadku, gdy Pani/Pan 

zaznaczyła/zaznaczył w pytaniu 12 odpowiedź d (można zaznaczyć więcej, niż 

jedną odpowiedź).  
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a. Takie staże niczego nowego nie wnoszą.  

b. Staże zagraniczne mijają się z celem.  

c. Staże zagraniczne to strata pieniędzy, lepiej przeznaczyć je na coś innego.  

d. Wyjazd w ogóle nie spełni oczekiwań ucznia.  

e. Uczeń nie wykazuje chęci na poznawanie nowych ludzi.  

f. Uczeń nie wykazuje chęci uczenia się nowych rzeczy.  

g. Ludzie, którzy organizują staż, z pewnością o niczym nie mają pojęcia.  

h. Ludzie, u których uczeń będzie pracować podczas stażu, niczego go nie 

nauczą.  

i. Staż niczego nie zmieni w samoocenie ucznia.  

j. Uczeń wyjeżdża, ponieważ nadarzyła się okazja, nie zależy mu na 

podnoszeniu kwalifikacji.  

k. Uczeń nie jest zdolny do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

l. Uczeń nie jest zdolny do zdobywania nowego doświadczenia zawodowego. 

15. Czy podczas pobytu na stażu uczeń ma szansę podniesienia poziomu swoich 

umiejętności zawodowych? 

a. Tak, w bardzo dużym stopniu.  

b. W dużym stopniu.  

c. Raczej nie.  

d. Nie, w ogóle nie podniesie poziomu swoich umiejętności.  

16. Czy uważa Pani/Pan, że podczas stażu uczeń zdobędzie nowe kwalifikacje 

zawodowe? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak.  

c. Wydaje mi się, że nie.  
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d. Nie, w ogóle. 

17. Czy uczeń chętnie się uczy nowych rzeczy? 

a. Tak.  

b. Raczej tak. 

c. Nie, w ogóle.  

18. Czy zamierza Pani/Pan wykorzystać w pracy z uczniem jego nowe 

umiejętności zawodowe, jakie zdobędzie podczas stażu? 

a. Tak, oczywiście.  

b. Raczej tak.  

c. Nie wiem.  

d. Nie, nie zamierzam.  

19. Czy ma Pani/Pan poczucie, że uczeń będzie bardziej wykwalifikowanym 

pracownikiem po odbyciu stażu? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak.  

c. Raczej nie.  

d. Nie, w ogóle.  

20. Czy według Pani/Pana opinii uczeń będzie starać się wykorzystać nabytą już w 

Polsce wiedzę w swoim zagranicznym zakładzie pracy? 

a. Tak, jak najbardziej.  

b. Raczej tak.  

c. Raczej nie.  

d. Nie, w ogóle.  

21. Czy według Pani/Pana uczeń będzie po powrocie ze stażu wykorzystywać w 

swoim zakładzie pracy w Polsce wiedzę i doświadczenia nabyte podczas stażu 

zagranicznego? 
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a. Tak, jak najbardziej. 

b. Raczej tak. 

c. Raczej nie. 

d. Nie, w ogóle.  

22. Czy uczeń sprawia kłopoty wychowawcze? 

a. Tak. 

b. Raczej tak. 

c. Raczej nie. 

d. Nie.  

23. Jak Pani/Pan ocenia ucznia i jego podejście do innych osób (mistrza 

szkolącego, współpracowników, koleżanek i kolegów)? 

a. Pozytywnie. 

b. Raczej pozytywnie. 

c. Raczej negatywnie. 

d. Negatywnie.  

24. Jakie kłopoty wychowawcze sprawia uczeń? Proszę o odpowiedź w przypadku 

wybrania w pytaniu 22 odpowiedzi a lub b.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

25. Czy według Pani/Pana opinii uczeń poradzi sobie z trzytygodniowym 

zagranicznym stażem? 

a. Tak.  
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b. Nie.  

Dlaczego? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

       ………………………………………………. 

                                                                             (podpis mistrza szkolącego i pieczęć zakładu) 


