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Ankieta dla uczestników Jesiennej Szkoły EWD 2009 
Miedzeszyn 18-19 września 2009 r. 

Szanowni Państwo. 

Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Chcemy poznać opinię uczestników Jesiennej Szkoły EWD 2009 

o  tym przedsięwzięciu oraz poznać Państwa doświadczenia związane z edukacyjną wartością dodaną. Informacje 

uzyskane od Państwa pomogą naszemu zespołowi w pracach nad komunikowaniem i szerokim wykorzystaniem 

metody edukacyjnej wartości dodanej. 
 

Dziękujemy! 

Koordynator  projektu rozwoju metody EWD dr hab. Roman Dolata 

 

Część I. Opinie uczestnika nt. szkolenia w zakresie EWD 

 

111...    Jak ocenia Pan/i Jesienną Szkołę EWD 2009? 
 

 zdecydowanie 

nie 

raczej 

nie 

raczej 

tak 

zdecydowanie 

tak 

Zajęcia poszerzyły moją wiedzę na temat EWD     

Zajęcia przyczyniły się do wzrostu moich umiejętności  

w zakresie interpretacji wskaźników EWD 
    

Poziom zajęć był satysfakcjonujący     

Zajęcia były dobrze zorganizowane     

 

 

222...    Proszę ocenić w skali od 1 do 6, odpowiadającej ocenom szkolnym, zajęcia warsztatowe 

Jesiennej Szkoły EWD 2009, w których Pan/i uczestniczył/a. 
 

komunikatywność, 

przystępność przekazu 
przydatność treści materiały szkoleniowe wykorzystanie czasu 

    

 

 

333...    Proszę określić w kilku słowach, co z prezentowanych treści było dla Pani/Pana: 

 

trudne  ………………………………………………………...............................................................................…………………………….. 

nowe nlub zaskakująceu …………………………………….........................................................................……………………….. 

zbędne nlub zbyt oczywisteu ……………………………..........................................................……………………………………… 

najbardziej przydatne ……………………………………………………….......................................................................…………. 



 

 

 

 

 

444...    Proszę wybrać/zaproponować nazwę dla Nowego Kalkulatora EWD: 

� EWD Plus    � EWD Lab 

� EWD Studio    � EWD Stat 

� Analizator EWD   � EWD Office 

� Inne, proszę podać jakie ………………………………………………………………………………………………….. 

 

555...    Dodatkowe uwagi, komentarze dotyczące Jesiennej Szkoły EWD 2009. 

 

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

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

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

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

 

Część II. Opinie uczestnika nt. strony internetowej www.ewd.edu.pl 

666...    Czy korzysta  Pan/i ze strony internetowej EWD?                  TAK 3              NIE3 

777...    Jeśli korzysta Pan/i ze strony www.ewd.edu.pl, proszę ocenić w skali od 1 do 6, 

odpowiadającej ocenom szkolnym, jej funkcjonowanie. 

  Treści i dostępne materiały 

przystępność aktualność łatwość odnalezienia kompletność 

    

Interfejs                Kontakt z zespołem 

estetyka przyjazność  szybkość skuteczność 

     

 

888...    Jakie nowe elementy powinny pojawić się na stronie? 
 

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

 

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

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!  
 

Na koniec prosimy o wypełnienie metryczki. 

 

Metryczka 
Proszę wybrać właściwą odpowiedź. 

 

999...    Już przed szkoleniem wykonywałam/em samodzielnie analizy  EWD: 

9.1. dla jednej szkoły   3 

9.2. dla wielu szkół   3 

9.3. wcale     3  

111000...    Moja grupa warsztatowa: 

 grupa I 3  grupa II 3  grupa III 3  grupa IV 3 


