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Ankieta Wstępna 

„Certyfikaty dla 50+” Poddziałanie 9.6.2 PO KL 
 
Szanowni Państwo, 
 

Pragniemy zapytać Państwa o zdanie na temat Państwa sytuacji zawodowej. Szczególnie zależy nam na 
informacjach dotyczących Państwa własnych doświadczeń. Zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczą obecnej 
sytuacji, a także Pani/Pana ocen, co do rozwoju tej sytuacji w najbliższym czasie. 
Dziękujemy za udzielenie szczerych i prawdziwych odpowiedzi. 
 
* właściwą Pana/Pani zdaniem odpowiedź proszę zaznaczyć „ ” 
 
 
 

1. Jak ocenia Pan/Pani swoje kwalifikacje zawodowe?  
 

a. bardzo wysokie  c. raczej niskie  
b. raczej wysokie  d. zdecydowanie niskie  

 
2. Jak ocenia Pan/Pani swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera (5 – bardzo dobrze, 1-  źle)? 

a. 5  c. 3  
b. 4  d. 2  
e. 1  f. nie mam takich umiejętności   

  
3. Czy przedmiotowe komputerowe będą Panu/Pani przydatne w obecnej pracy zawodowej lub w podjęciu 

nowego zatrudnienia? 
 

a. bardzo przydatne  c. tylko w niewielkim stopniu przydatne  
b. przydatne   d. być może będą przydatne w przyszłości  
e. zdecydowanie bezużyteczne    

 
4. Proszę zaznaczyć powody jakie skłoniły Pana/Panią do zgłoszenia się do projektu? 

 
a. Wykorzystuję okazję by zdobyć nowe 
umiejętności 

 c. Chcę podnieść swoje 
umiejętności komputerowe 

 

b. Chcę podnieść swoje kwalifikacje, które 
pozwolą mi zwiększyć moje szanse na 
rynku pracy i zdobyć nową pracę 

 d. Chcę podnieść swoje 
kwalifikacje, które pozwolą mi 
zachować obecną pracę i/lub mieć 
większe szanse na awans 

 

e. Namówili mnie znajomi, rodzina  f. Mam dużo wolnego czasu,   
g. Chcę lepiej wykonywać swoje obowiązki 
służbowe,  

 h. Chcę poznawać nowych ludzi  

i. Inne (jakie?)……………………………………………………………………………….  
 

5. Czy widzi Pan/Pani potrzebę dokształcania się i ciągłego podnoszenia kwalifikacji? 
 

a. zdecydowanie tak  c. w niewielkim stopniu  
b. raczej tak  d. raczej nie  

 
6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesiącach brał/a Pan/Pani udział w kursach komputerowych ? 

 
a. tak  b. nie  
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7. W jakim stopniu zgadza się/nie zgadza się Pan/Pani z poniższymi stwierdzeniami? 
 

 Zdecydowani
e się nie 
zgadzam 

Raczej się 
nie 

zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

Raczej się 
zgadzam 

Zdecydowani
e się zgadzam 

Lubię poświęcać swój 
wolny czas na 
poszerzanie wiedzy i 
nowych umiejętności 

     

Łatwo zniechęcam się do 
zdobywania wiedzy, gdy 
długo nie widzę 
wyraźnych rezultatów 
swojej pracy 

     

Początkowe trudności w 
nabywaniu nowych 
umiejętności osłabiają 
moje zaangażowanie w 
dalszą naukę 

     

Zdobywanie nowej 
wiedzy daje mi dużą 
satysfakcję 

     

Jestem w stanie 
zrezygnować z wielu 
rzeczy, żeby osiągnąć 
zamierzone rezultaty 

     

Jestem w stanie 
poświęcić dużo czasu i 
pracy żeby dobrze się 
czegoś nauczyć 

     

Problemy, jakie 
napotykam w trakcie 
zdobywania wiedzy, 
jeszcze bardziej 
motywują mnie do 
dalszej nauki 

     

 
 
 
 
 
 
…………………………………………                                                                       ………..…………………… 
  Imię i nazwisko                                                                                                                     data i miejscowość 
 
 
 


