
Kwestionariusz ankiety badającej potrzeby 

edukacyjne nauczycieli szkół ponadpodstawowych. 

 

• Pytanie nr 1: 

„Stopień awansu zawodowego”  

Wybierz jedną odpowiedź: 

1. Nauczyciel stażysta 

2. Nauczyciel kontraktowy 

3. Nauczyciel mianowany 

4. Nauczyciel dyplomowany 

 

• Pytanie nr 2: 

„Staż pracy w zawodzie nauczyciela” 

1. [Wpisz odpowiedź] 

 

• Pytanie nr 3: 

„Nauczany przedmiot” 

1. [Wpisz odpowiedź] 

 

• Pytanie nr 4: 

„W jaki sposób chcieliby Państwo uzyskiwać informacje na temat oferty szkoleniowej PODM 

w Głogowie?” 

 Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi: 

1. Strona internetowa 

2. Portale społecznościowe 

3. Zaproszenia wysyłane pocztą elektroniczną do Państwa placówki 

4. E-maile do Państwa 

 

• Pytanie nr 5: 

„Jakie formy szkoleń najbardziej Państwu odpowiadają (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) – 

formy bezpłatne”  

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi: 

1. Konferencje metodyczne 

2. Lekcje i zajęcia otwarte 

3. Konsultacje indywidualne 



 

• Pytanie nr 6: 

„Jakie formy szkoleń najbardziej Państwu odpowiadają (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) – 

formy płatne”  

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi: 

1. Warsztaty metodyczne (4 – 6 godz.) 

2. Kursy doskonalące (10 – 20 godz.) 

3. Kursy doskonalące (powyżej 20 godz.) 

4. Inne… 

 

• Pytanie nr 7: 

„Jaka tematyka jest dla Państwa priorytetowa w następujących obszarach (można zaznaczyć 

kilka odpowiedzi) – metodyka i dydaktyka nauczanego przedmiotu”  

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi: 

1. Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych 

2. TIK w edukacji 

3. Nowoczesne metody i techniki nauczania treści programowych 

4. Rozwijanie kompetencji społecznych (np. nauczanie wartości, umiejętności 

pragmatycznych i komunikacyjnych, korelacja między przedmiotowa) 

5. Inne w tym obszarze 

 

• Pytanie nr 8: 

„Jaka tematyka jest dla Państwa priorytetowa w następujących obszarach (można zaznaczyć 

kilka odpowiedzi) – obszar opiekuńczo-wychowawczy”                  

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi: 

1. Integracja zespołu klasowego i formy pracy na zajęciach z wychowawcą 

2. Doskonalenie wiedzy psychologicznej w zakresie pracy z młodzieżą 

3. Doskonalenie wiedzy psychologicznej związanej z rozwojem osobistym i zawodowym 

nauczyciela 

4. Skuteczna komunikacja w środowisku szkolnym (np. mediacje nauczyciel – uczeń) 

5. Wizerunek nauczyciela 

6. Inne w tym obszarze 

 

• Pytanie nr 9: 

„Inne Państwa sugestie i propozycje tematyczne w ramach doskonalenia zawodowego” 

1. [Wpisz odpowiedź] 

 


