Lifelong Learning Programme

Ankieta nr 2 dla grup docelowych ELEVET
(do wypełnienia po odbytym kursie szkoleniowym)

UWAGA:
Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do tego, aby
podnieść poziom szkolenia, w którym Państwo uczestniczą, a także poziom skuteczności i
atrakcyjności następnych szkoleń. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i
wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu jakości
szkolenia, w którym Państwo uczestniczą.
Dane wypełniającego ankietę:
Płeć K (kobieta)
M (mężczyzna)
Wiek: poniżej 20 lat
20 – 25 lat
25 – 30 lat
powyżej 30 lat
Wykształcenie:
Ukończona szkoła średnia
Ukończona szkoła wyższa
Licencjat
1.

Czy odpowiadający na pytania ankietowe był uczestnikiem kursu szkoleniowego
a) w celu uzyskania specjalistycznych uprawnień zawodowych……....tak………nie
b) dokształcającego w ramach posiadanych uprawnień zawodowych…tak………nie
c) dokształcającego, w celu ubiegania się o certyfikat EUROINŻYNIERA...tak...nie
2. Czy w programie kursu szkoleniowego były uwzględnione tematy techniczne
uwzględniające względnie uzupełniające oczekiwaną wiedzę specjalistyczna:
zastosuj skalę oceny od 1 (nie) do 6 (w stopniu bardzo dobrym).
Jeśli nie to
dlaczego:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…
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3. Czy w programie kursu szkoleniowego były uwzględnione tematy uwzględniające :
a) umiejętności biznesowe……………….……………………….…..tak…….…nie
b) umiejętności miękkie:
- menedżerskie …………………………………….tak…….…nie
- społeczne………………………………………….tak…….....nie
- osobiste……………………………………………tak……….nie
Które z tych tematów były najbliższe twoim oczekiwaniom i najbardziej przydatne?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4.

Czy na temat umiejętności „miękkich” otrzymałeś w czasie kursu wystarczającą wiedzę
w zakresie:
a) wymaganych umiejętności biznesowych…………………….……..tak…….…nie
b) wymaganych umiejętności miękkich:
- menedżerskich…………………………………….tak…….…nie
- społecznych……………………………………….tak…….....nie
- osobistych…………………………………………tak……….nie

5.

Czy czas trwania kursu był twoim zdaniem

a) prawidłowy…………………………………………………………tak………nie
b) jeśli nie, to czy był to czas
- za krótki…………………………………………...tak………nie
- za długi……………………………………………tak………nie
Czy mógłbyś to uzasadnić:……………………………………………
.....................................................................................................................
6.

Czy wyposażenie pomieszczenia szkoleniowego było twoim zdaniem
a) prawidłowe…………………………………………………..……..tak……….nie
b) jeśli nie, to podać jakie były twoim zdaniem braki:
……………………………………………………………………………………………….
7. Czy wcześniej zdobyta wiedza (szkoła, inne wykłady) dała Ci dostateczne
podstawy do zajęć na kursie?
Tak……………….
Nie……………………..
Jeśli nie - uzasadnij ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..

8.

Czy twoim zdaniem uczestnictwo w kursie szkoleniowym wpłynie na
a) poprawę jakości wykonywanej pracy zawodowej…………………… .tak………..nie
b) nie będzie miało istotnego znaczenia na poprawę jakości wykonywanej pracy
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zawodowej lub uzyskanie awansu zawodowego……………………tak……..….nie

9.

Ocena wykładowców prowadzących szkolenie:
Czy zajęcia były prowadzone ciekawie? …………………….…………….tak………..nie
Czy zajęcia były prowadzone zrozumiale i w odpowiednim tempie?...........tak………..nie
Czy zajęcia były prowadzone punktualnie, regularnie?................................tak………..nie
Czy zastosowane techniki nauczania pomogły zrozumieć Ci materiał?.... .tak………..nie
Czy prowadzący zachęcał do stawiania pytań i problemów?........................tak………..nie
Czy prowadzący chętnie udzielał konsultacji?..............................................tak………..nie
Czy prowadzący zawsze sprawdza zadania domowe?..................................tak……..…nie
10. Jak oceniasz użyteczność przekazanej wiedzy (skala 1 – mała do 5 – w stopniu bardzo
dobrym)…
11. Jak oceniasz uzyskanie nowych umiejętności (skala 1 – mały do 5 – w stopniu bardzo
dobrym)…
12. Dobór tematyki szkolenia dla Pani/Pana potrzeb był: (1 mały – 5 wypełniający
oczekiwania) ….
13. Zakres materiału (zaznacz właściwą odpowiedź):
za mały…
odpowiedni… program przeładowany…
..

14. Ocena materiałów otrzymanych podczas szkolenia: ( ocena od 1 – trudno powiedzieć do
5 – bardzo dobre)……….
15. Ocena merytoryczna szkolenia: ( ocena od 1 – trudno powiedzieć do 5 –
zdecydowanie dobra )……….
16. Ocena ogólna szkolenia: : ( ocena od 1 – trudno powiedzieć do 5 – zdecydowanie
dobra )……….
17. Jaką ocenę wystawiłbyś sobie za ten kurs?.......

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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