
„WE MAKE OUR DREAMS COME TRUE ABOUT 
 EDUCATION AND WORK IN THE EU COUNTRIES” 
Project co-financed from Erasmus+ EU Program 

No 2015-1-PL01-KA219-016619 
 

 

ANKIETA DLA RODZICA (01.02.2018r.) 

1.Proszę ocenić poziom zadowolenia Pani/Pana z udziału córki/syna  

   w projekcie: 

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 

 

2. Czy Pani/Pana córka/syn uczestniczyła/czył wcześniej w podobnym 

projekcie? 

                   TAK      NIE 

 

3. Proszę ocenić poziom zadowolenia Pani/Pana z udziału córki/syna 

    w zajęciach pozalekcyjnych: 

 

BARDZO WYSOKI   -    WYSOKI  -   ŚREDNI - NISKI 

  

4. Jakie kompetencje nabył/a lub rozwinął/ęła Pani/Pana syn/córka 

poprzez udział w projekcie? Można zakreślić wiele odpowiedzi. 

 

A. umiejętność świadomego planowania swojej ścieżki rozwoju osobistego 

i   zawodowego- realizację swoich marzeń 

 

B. motywację do dalszego kształcenia, doskonalenia zawodowego w 

Polsce lub krajach UE 

 

C. przedsiębiorczość i upór w działaniu do realizacji zamierzonych celów, 

kreatywne myślenie 

 

D. umiejętne wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji w Internecie 

dotyczących: kształcenia, doszkolenia zawodowego, bieżących potrzeb 

rynku pracy oraz instytucjach zatrudnienia w kraju i zagranicą 

 

E. radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych w 

krajach obcojęzycznych 

 

F. umiejętność pracy w zespole 

 

G. praktyczne umiejętności językowe 

 

Dziękuję! 
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