
ANKIETA KANDYDATA DO UDZIAŁU W MOBILNOŚCI  UCZNIOWSKIEJ   
WE WŁOSZECH (12-17.01.2020r.)  

 
 

Droga Koleżanka! Drogi Kolego! 
Jeśli właśnie czytasz tę ankietę, znaczy to, że jesteś zainteresowany(a) udziałem w mobilności 
uczniowskiej jako opiekun, Wiedza, jaką przekażesz, pozwoli nam na ustosunkowanie się do Twojej 
kandydatury jako osoby współodpowiedzialnej za wysoką jakość realizacji projektu. Wypełnioną 
ankietę kandydata należy oddać do sekretariatu szkoły do dnia  21 listopada 2019 roku do godz.14.00. 
 

 
Komisja Selekcyjna Projektu Erasmus+ 

 
DANE OSOBOWE 
 
imię i nazwisko .......................................................................................................................................... 
stopień awansu zawodowego .................................................................................................................... 
staż pracy ................................................................................................................................................... 
stopień znajomości języka angielskiego * .................................................................................................  
 
* Prosimy o wpisanie  poziomu zaawansowania językowego według Europejskich Ram Opisu Kształcenia 
Językowego : A1  A1+   A2   A2+  B1     B1+   B2    B2+   C1  C1+  C2 
Informacja o stopniu znajomości języka angielskiego nie dotyczy osób posiadających kwalifikacje do nauczania 
tego języka- dyplom uczelni jest wystarczającym potwierdzeniem 
 
  
POWÓD ZAINTERESOWANIA MOBILNOŚCIĄ 
 
Dlaczego chciałbyś (chciałabyś) wziąć udział w tej  mobilności uczniowskiej? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
PRACA NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH PROJEKTU 
 
1.Czy brałeś(-aś) udział w pracach organizacyjnych w fazie przedprojektowej?     Tak      Nie 
a) Jeśli odpowiedziałeś(-aś) ,,tak”,  proszę, wyjaśnij, jakie działania wykonywałeś? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
3. W jaki sposób Twój udział w mobilności przełoży się na codzienną pracę z młodzieżą? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
4. W jaki sposób zmierzasz dzielić się wiedzą o projekcie z gronem pedagogicznym oraz z uczniami? 
Podaj konkretne zadania, jakie wykonasz oraz wyjaśnij, w jaki sposób dokonasz oceny tych działań. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
 



 
5. W jaki sposób zmierzasz dzielić się wiedzą  z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym? Podaj 
konkretne zadania, jakie wykonasz oraz wyjaśnij, w jaki sposób dokonasz oceny swoich działań. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
6. Jakie zadanie związane z planowaną mobilnością możesz wykonać?  Prosimy o podanie 
konkretnych zadań itp. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
7. Udział w mobilności wiąże się z długofalową pracą w grupie projektowej. Jakie zadania deklarujesz 
zrealizować w celu przygotowania młodzieży do spotkania z  kolejnymi kolegami ze szkół 
partnerskich? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
8. Jakie inne zadania deklarujesz wykonywać, pracując w grupie projektowej? 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
DOŚWIADCZENIE W PRACY PROJEKTOWEJ ZWIĄZANEJ Z RYGOREM 
FINANSOWYM INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH 
 
9. Czy masz doświadczenie w pracy projektowej realizowanej dzięki funduszom unijnym  lub innych 
zewnętrznych instytucji?                                                 Tak           Nie      
Jeśli odpowiedziałeś(-aś) ,,tak:, proszę wyjaśnić,  za jakie działania odpowiadałeś(-aś) oraz z jakim 
skutkiem te działania zostały zrealizowane. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
INNE 
 
10.  Jeśli masz szczególne uzdolnienia, które mogłyby wzbogacić projekt o wartości dodane, o których 
nie pomyśleli autorzy na etapie tworzenia dokumentu konkursowego, prosimy o podzielenie się tymi 
informacjami. 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
Deklaruję wolę aktywnego uczestnictwa w projekcie   Pakiet kompetencji, który gwarantuje Ci udane 
życie. Wyrażam zgodę na wykonanie zadań, które będą niezbędne do realizacji projektu na wysokim 
poziomie. Rozumiem, iż przydział zadań do realizacji może ulec poszerzeniu. 
 

.......................................................... 
Popis osoby wypełniającej ankietę  


