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Radionica za učenike: Osobni i profesionalni razvoj i očekivanja učenika
Voditeljice radionice: školska pedagoginja i psihologinja
__________________________________________________________________________________
Upitnik za učenike: Osobni i profesionalni razvoj i očekivanja učenika*
Uputa: Razmisli i procijeni odnose li se navedene tvrdnje na tebe, te upiši kvačicu ili slovo X u
odgovarajući kvadratić uz svaku tvrdnju (nastavak je na drugoj strani lista). Upitnik je anoniman.
Razvoj kompetencija
Očekujem da ću tijekom sudjelovanja u projektu mobilnosti Slažem se
naučiti BOLJE...
Primjenjivati praktične vještine i znanja u području struke.
Raditi u timu.
Planirati i organizirati zadatke i aktivnosti.
Logički razmišljati i zaključivati.
Pronalaziti rješenja u teškim ili zahtjevnim situacijama.
Planirati i samostalno učiti.
Kreativno se izražavati.
Razvijati ideje i praktično ih koristiti.
Koristiti se digitalnom tehnologijom.
Komunicirati i izražavati se na engleskom jeziku.
Sporazumijevati se na španjolskom jeziku.
Upoznati vrijednosti, običaje i kulturu domaćina.

Niti se
slažem, niti
ne slažem

Ne
slažem se

Niti se
slažem, niti
ne slažem

Ne
slažem se

Osobni razvoj
Očekujem da ću zahvaljujući sudjelovanja u projektu
mobilnosti BITI...
Sigurniji u svoje sposobnosti.
Općenito samostalniji u planiranju i donošenju odluka.
Bolje znati koje su moje prednosti i nedostaci.
Sposobniji prilagoditi se i reagirati u novim situacijama.
Sposobniji kritički razmišljati i analizirati informacije.
Tolerantniji spram tuđih vrijednosti, stavova i ponašanja.
Otvoreniji za nove pristupe i nove izazove.
Aktivnije sudjelovati u društvenom i političkom životu
lokalne zajednice.
Skloniji suradnji s ljudima različitog porijekla i kultura.
Više se osjećati kao Europljanin.
Zainteresiraniji za europske teme.
Htjeti više znati o događajima u svijetu.
Svjesniji društvenih i političkih koncepata poput
demokracije, pravednosti, jednakosti, građanskih prava.

Slažem se
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Budući izgledi za posao u RH i u inozemstvu
Očekujem da ću zahvaljujući sudjelovanja u projektu
mobilnosti...
Imati jasniju ideju o vlastitim profesionalnim željama i
ciljevima.
Imati veće mogućnosti za pronalaženje stručne prakse ili
posla u RH.
Biti sposobniji u budućnosti sam preuzimati poslovne
zadatke s višim stupnjem odgovornosti.
Imati veće mogućnosti za pronalaženje kvalitetnijeg posla u
struci.

Slažem se

Niti se
slažem, niti
ne slažem

Ne
slažem se

Moći zamisliti kako radim u inozemstvu u budućnosti.
Moći zamisliti kako radim u zemlji u kojoj sam bio tijekom
razdoblja mobilnosti.
*Upitnik je preuzet i prilagođen iz Rezultata analize izvješća sudionika mobilnosti - Erasmus+ Agencije za mobilnost i
programe EU (Zagreb, 2017.)

Ukoliko ti se još nešto čini važno glede tvojih očekivanja ili nečeg drugog u ovom projektu, imaš
li kakvih pitanja, nedoumica ili te nešto brine, slobodno napiši, pitaj i /ili komentiraj.

Želimo ti puno uspjeha i ispunjenih očekivanja u projektu!
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