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Ankieta rekrutacyjna „Jak motywować uczniów do nauki” 

 
Niniejsza ankieta ma na celu określenie Pani/Pana motywacji do uczestnictwa w projekcie 

„Jak motywować uczniów do nauki”. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi 

pytaniami i udzielenie szczerych odpowiedzi. 

 
Imię i nazwisko ………………………………………………………………….. 

Nauczany przedmiot ………………………………………………………….. 

Zespół przedmiotowy …………………………………………………………. 

 
1. Proszę określić swój poziom znajomości języka angielskiego: 

 A1   A2   B1   B2   powyżej 

2. Jak ocenia Pani/Pan swoją znajomość narzędzi internetowych (wyszukiwarki, poczta 

email, portale itp.) 

 bardzo dobrze    dobrze    dostatecznie 

3. Jak ocenia Pani/Pan  swoją znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Power Point, 

Excel, itp.) 

 bardzo dobrze    dobrze    dostatecznie 

4. Proszę wymienić najważniejsze osiągnięcia zawodowe z ostatnich 5 lat. 

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

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

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

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

5. Czy w ostatnim czasie brała/brał Pani/Pan udział w wymianach i projektach? 

tak   nie    

Jeśli tak, to w jakich? 

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

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

6. Proszę wymienić formy doskonalenia zawodowego z ostatnich 3 lat. 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7. W jaki sposób planuje Pani/Pan wykorzystać informacje zdobyte podczas szkolenia w 

szkole Whitley Bay High School w swojej pracy?  

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

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

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

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

8. Jak planuje Pani/Pan rozpowszechnić rezultaty wypracowane w projekcie?    

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

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

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

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

9. Czy współpracuje Pani/Pan z podmiotami zewnętrznymi (np. biblioteka, Muzeum 

Zamkowe, WOM itp.) 

tak   nie    

Jeśli tak, to z jakimi? 

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

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

10. W jaki sposób przyczynia się Pani/Pan do promocji szkoły? 

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

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

 

Zobowiązuję się do pracy w projekcie i udziału w przygotowaniach do wyjazdu szkoleniowego 

w Whitley Bay w dniach 29.06-06.07.2014 (udział w kursie językowym, warsztatach i 

szkoleniach, obserwacjach lekcji, upowszechnianiu rezultatów projektu, itp.) 

 

………………………………………………… 

Podpis nauczyciela, data 


