
  

                                                              

  

 
 

Ankieta dla uczestników Śląskiej  Szkoły EWD 2012 
Ustroń 12 - 13 kwietnia 2012 r. 

Szanowni Państwo. 
Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Chcemy poznać opinię uczestników Śląskiej Szkoły EWD 2012 o  tym 
przedsięwzięciu. Informacje uzyskane od Państwa pomogą naszemu zespołowi w projektowaniu podobnych szkoleń w 
przyszłości oraz w pracach nad komunikowaniem i szerokim wykorzystaniem metody edukacyjnej wartości dodanej. 
 
Dziękujemy! 

Organizatorzy Śląskiej Szkoły EWD 
 
 

11..  Jak ocenia Pan/i  Śląską Szkołę EWD 2012? (zaznacz  właściwą odpowiedź). 
 zdecydowanie 

nie 
raczej 

nie 
raczej tak zdecydowanie 

tak 

Zajęcia poszerzyły moją wiedzę na temat EWD 1 2 3 4 

Zajęcia przyczyniły się do wzrostu moich umiejętności  
w zakresie interpretacji wskaźników EWD 

1 2 3 4 

Poziom zajęć był satysfakcjonujący 1 2 3 4 

Zajęcia były dobrze zorganizowane 1 2 3 4 

22..  Proszę ocenić w skali od 1 do 6, odpowiadającej szkolnym ocenom, poszczególne wykłady.  
 dobór treści 

(spójność) 
przydatność treści 

(użyteczność) 
przystępność 

przekazu 

wykład „EWD jako sposób komunikowania wyników    

Wykład dla G1 i G2 „EWD a ewaluacja wewnątrzszkolna”    

Wykład dla M  „O historii EWD maturalnego w Polsce”    

wykład „EWD na świecie”    

Wykład dla G1 i G2  „EWD a wymagania państwa wobec szkół”    

Wykład dla M  „Czy już można wykorzystać EWD maturalne w 
ewaluacji?  ” 

   

33..  Proszę ocenić w skali od 1 do 6, odpowiadającej szkolnym ocenom, wymianę doświadczeń 
w ramach spotkań, tylko tych w których Pan/i uczestniczył/a. 

 sposób moderowania merytoryczność użyteczność 

dla początkujących (G1 a i b)    

dla zaawansowanych praktyków (G2 a i b)    

dla szkół ponadgimnazjalnych (M)    

44..  Proszę ocenić w skali od 1 do 6, odpowiadającej szkolnym ocenom, zajęcia warsztatowe, 
tylko tych w których Pan/i uczestniczył/a. 

 
komunikatywność, 

przystępność przekazu 
przydatność treści wykorzystanie czasu 

dla początkujących (G1 a i b)    

dla zaawansowanych praktyków (G2 a i b)    

dla szkół ponadgimnazjalnych (M)    

 
Verte!  



 

 

 

 

55..  Proszę określić w kilku słowach co z prezentowanych treści było dla Pana/i: 
 
trudne  ……………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

nowe (lub zaskakujące) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

zbędne (lub zbyt oczywiste) …………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

66..  Czego, Pana/i zdaniem,  zabrakło w programie Śląskiej Szkoły EWD 2012? 
 

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

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

77..  Czy zamierza Pan/i wykorzystać wiedzę nabytą na Śląskiej Szkoły EWD 2012 we własnej 
pracy? 

 tak   nie 

Jeśli tak, to proszę  opisać w jaki sposób ………………………………………………………………………………………………. 

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

 

88..  Dodatkowe uwagi, komentarze dotyczące Śląskiej Szkoły EWD 2012 
 

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

....................................................................................................................................................................................... 
 
 
Dziękujemy! Na koniec prosimy o wypełnienie metryczki. 
********************************************************************* 
Metryczka 
 

99..  Reprezentuję  (można  zaznaczyć jedną lub więcej odpowiedzi) 
 szkolnictwo na poziomie gimnazjalnym 
 szkolnictwo na poziomie ponadgimnazjalnym LO 
 szkolnictwo na poziomie ponadgimnazjalnym Technikum 
 system doskonalenia nauczycieli 
 system egzaminów zewnętrznych  
 organ sprawujący nadzór pedagogiczny   
 inne (jakie?)…………………………………………………….………………………………………….. 

  

1100..  Moja grupa warsztatowa: 

 G1a    G1b   G2a   G2b   M 


