
   

ANKIETA DLA STUDENTÓW 

ROK AKADEMICKI  POZIOM: ○ A1         ○ A2        ○ B1 

○ B2         ○ C1        ○ C2 JĘZYK:  

 

 

Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie skutków stosowania wybranych technik i narzędzi stosowanych na 
zajęciach języka obcego. 

 
Ankieta jest w pełni anonimowa. 

 

I. Odnosząc się do kursu językowego, w którym uczestniczyłeś, oceń skuteczność 

następujących sposobów uczenia się / nauczania. 

Skala: 1 - zupełnie nieskuteczne; 5 – bardzo skuteczne 

  

MÓJ NAUCZYCIEL.... 

1 2 3 4 5 nie 
stosowano 

 

1 na początku kursu przedstawił jego cele       

2 omówił z nami kryteria osiągnięcia efektów uczenia się       

3 omówił z nami, co powinniśmy wiedzieć i potrafić po zakończeniu kursu       

4 wspólnie z nami ustalił kryteria sukcesu       

5 wspólnie z nami określił kryteria oceny       

6 umożliwia nam refleksję nad pracą, którą wykonujemy w trakcie kursu       

7 na początku zajęć przedstawia ich cele       

8 nawiązuje do poprzednich i / lub kolejnych zajęć lub etapów uczenia się       

9 wyjaśnia nam związek między nowymi, poprzednimi i przyszłymi etapami 

uczenia się 

      

10 zachęca nas do pracy w małych grupach       

11 zachęca nas do pracy w parach       

12 zachęca nas do dyskutowania w małych grupach na temat zajęć       

13 stwarza nam okazje do zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności       

14 zachęca nas do obserwowania siebie nawzajem podczas pracy       

15 zachęca nas do oceniania siebie nawzajem podczas pracy       

16 w trakcie zajęć zadaje pytania, które skłaniają nas do refleksji nad 

postępami grupy 

      

17 w trakcie zajęć zadaje pytania, które skłaniają nas do refleksji nad naszymi 

własnymi postępami 

      

18 przekazuje nam na bieżąco informację zwrotną       



   

19 przekazuje nam ustną informację zwrotną bezpośrednio po wykonaniu 

zadania 

      

20 wyjaśnia, co należy rozumieć przez dobre wykonanie zadania       

21 omawia z nami osiągnięte efekty pod koniec zajęć       

22 korzysta z karteczek i formularzy rozdawanych na początku i / lub końcu 

zajęć, za pomocą których oceniamy nasze postępy 

      

23 zachęca nas do prowadzenia portfolio językowego       

24 korzysta z materiałów wizualnych (diagramy, wykresy, tabele, itp.)       

25 motywuje nas do przeprowadzania prezentacji na zajęciach       

26 przygotowuje dla nas testy próbne       

27 przedstawia nam informację zwrotną wynikającą z testu próbnego       

 

II. Odnosząc się do kursu językowego, w którym uczestniczyłeś, określ, w jakim stopniu 

poniższe zmiany mogą wynikać ze stosowania przez nauczyciela narzędzi wymienionych 

powyżej?  

Skala: 1 - w ogóle nie mają związku; 5 – są mocno powiązane  

  1 2 3 4 5 

1 Bardziej zainteresowałem się nauką języka      

2 Relacje z nauczycielem poprawiły się      

3 Miałem więcej śmiałości, żeby zadawać pytania na zajęciach      

4 Nie bałem się wypowiadać na zajęciach      

5 Nie bałem się i nie odczuwałem stresu przed testami      

6 Byłem bardziej aktywny na zajęciach      

7 Atmosfera na zajęciach poprawiła się      

8 Mam poczucie, że razem z nauczycielem osiągnęliśmy więcej niż na 

poprzednich kursach 

     

9 Mój nauczyciel zwracał więcej uwagi na moje indywidualne potrzeby      

10 Częściej otrzymywałem informację zwrotną      

 

 

 

 

 

 

 



   

III. Proszę ocenić powyższą ankietę, odpowiadając na następujące pytania 

 

1. 1. Czy ankieta zachęciła Cię do refleksji nad Twoim stylem uczenia się? TAK NIE 

2. 2. Czy ankieta wpłynie na Twoje podejście do uczenia się? TAK NIE 

3. Proszę ocenić... 

długość ankiety właściwa trochę za długa zdecydowanie za długa 

szczegółowość ankiety właściwa trochę za szczegółowa zdecydowanie za 

szczegółowa 

zrozumiałość pytań zrozumiałe trochę niejasne zupełnie niejasne 

4. Jak można poprawić ankietę? 

 

 
    Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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