
 
 

 

 

Ankieta ewaluacyjna dla uczestników szkoleń 

 dla wizytatorów ds. ewaluacji z wykorzystania wyników EWD w procesie ewaluacji zewnętrznej 

 

 

Szanowni Państwo. 

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Chcemy poznać opinie uczestników szkolenia – wizytatorów 

ds. ewaluacji zewnętrznej – na temat ich wiedzy o EWD, potrzebach szkoleniowych, w zakresie dotyczącym 

wykorzystania wskaźnika EWD w procesie ewaluacji zewnętrznej. Mamy nadzieję, iż wyrażone przez Państwa 

opinie pozwolą nam dostosowywać organizowane w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności 

systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” szkolenia do potrzeb i oczekiwań 

wizytatorów.  

Dziękujemy Państwu za wypełnienie ankiety. 

Odpowiedzi zaznaczamy znakiem X 

 

I. Ocena poziomu własnej wiedzy (przed szkoleniem) w zakresie wykorzystania wyników EWD 

 
 bardzo dobra dobra słaba bardzo słaba 

Jak ogólnie ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat EWD?     

 

 zdecydo-

wanie tak 
tak nie 

zdecydo-

wanie nie 

trudno 

powiedzieć 

Czy potrafi Pan/i wykorzystać w praktyce 

posiadaną wiedzę z zakresu EWD ? 
     

 

 zdecydo-

wanie tak 
tak nie 

zdecydo-

wanie nie 

trudno 

powiedzieć 

Czy wykorzystywał Pan/i w praktyce 

posiadaną wiedzę z zakresu EWD?  
     

 

 

II. Ogólna ocena szkolenia 
zdecydowanie 

tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

Czy zakres tematyczny  szkolenia  

odpowiada Pana/i potrzebom? 

    

Czy proporcja czasu poświęcona na  

poszczególne tematy była odpowiednia? 

    

Czy poszczególne tematy były z sobą powiązane 

merytorycznie? 

    

Czy ogólnie organizacja całego szkolenia    

 była dobra? 

    

Czy terminy szkoleń były dobrze dobrane?     

Czy zajęcia poszerzyły Pana/i wiedzę  

na temat EWD? 

    

Czy zajęcia przyczyniły się do wzrostu  

Pana/i umiejętności w zakresie EWD? 

    

Czy wymiar czasowy 

szkolenia był wystarczający? 

    

 

  



 
 

III. Szkolący 
zdecydowanie 

tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

Czy treść szkolenia odpowiadała jego tematowi?      

Czy szkolący był dobrze przygotowany  

merytorycznie do prowadzenia szkolenia? 

    

Czy treść szkolenia była przekazywana  

w zrozumiały i przystępny sposób? 

    

Czy szkolenie zawierało ćwiczenia/zadania zespołowe 

umożliwiające przećwiczenie zdobytej wiedzy? 

    

Czy szkolący był dobrze nastawiony do uczestników, 

odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień? 

    

Czy podczas szkolenia panowała dobra atmosfera  

sprzyjająca komunikacji i współpracy?               

    

 

IV. Materiały szkoleniowe 

 

 tak nie 

Czy dostał Pan/i  materiały szkoleniowe    

 

 zdecydowani

e tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

Czy materiały szkoleniowe wyczerpująco omawiały  

zagadnienia szkolenia? 

    

Czy materiały szkoleniowe były przystępnie napisane?     

Czy materiały szkoleniowe były pomocne w trakcie  

Szkolenia? 

    

Czy materiały szkoleniowe będą pomocne w Pana/i dalszej  

pracy zawodowej?  

    

 

V. Przydatność szkoleń 
zdecydowanie 

tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

Czy szkolenie spełniło Pana/i oczekiwania?     

Czy szkolenie poszerzyło Pana/i umiejętności     

Czy nabyte umiejętności będą  

przydatne w Pana/i pracy zawodowej 

    

Czy po szkoleniu ma Pan/i nowe pomysły,  

które chciałby zastosować w swojej pracy zawodowej 

    

Czy poleciłby Pan/i to szkolenie innym wizytatorom?     

 

VI. Ocena ogólna 
zdecydowanie 

tak 

raczej 

tak 

raczej 

nie 

zdecydowanie 

nie 

Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan/i zadowolony ze szkolenia?     

 

Podczas szkolenia: 

a) Najbardziej podobało  mi się   …......................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

b) Przede wszystkim zabrakło mi............................................................................................................. 

………………………………………………………………….……………………………………. 
 

Sugestie, uwagi wobec szkoleń z tej tematyki: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 


