
Wzór
Ankieta kadra Szkolenie / program specjalistyczny

Ankiety mają za zadanie pomóc w podsumowaniu szkolenia / programu specjalistycznego. Przed szkolenie podajcie w
ankiecie przyjęte przez was cele. Wasze odpowiedzi wraz z danymi z „ankiet dla uczestników” (wypełnianych pod koniec
programu) pomogą w przyszłości lepiej przygotować kolejne szkolenie. Ankieta nie jest formą kontroli. Powinna być
wsparciem dla Was. Dziękujemy!

Twoje cele
Zastanów się, jakie cele chcesz osiągnąć przez to szkolenie/program specjalistyczny. Zaznacz proszę każdorazowo, jak ważne
jest dla Ciebie osiągnięcie danego celu podczas projektu.

Ewaluacja  
Międzynarodowych  
Spotkań Młodzieży

i-eval.eu

1. Uczestnicy powinni mieć możliwość współtworzenia
programu szkolenia/programu specjalistycznego.

M073

2. Uczestnicy powinni uczyć się języka obcego/ języków
obcych i ćwiczyć go / ich.

M263

3. Uczestnicy powinni mieć możliwość samodzielnego
wypróbowania metod edukacji międzykulturowej.

M809

4. Po szkoleniu/programie specjalistycznym uczestnicy
powinni być w stanie samodzielnie przeprowadzić
podobne do zaprezentowanych aktywności.

M853

5. Uczestnicy powinni otrzymać impulsy dla ich
działalności zawodowej i wolontariackiej.

M855

6. Uczestnicy powinni zostać zachęceni do stawiania
pytań.

M877

7. Już podczas szkolenia/programu specjalistycznego
uczestnicy powinni mieć możliwość do re�eksji nad tym,
czego się nauczyli i co przeżyli.

M885

8. Uczestnicy powinni mieć możliwość podzielenia się
własnymi doświadczeniami.

M889

9. Uczestnicy powinni doświadczyć, w jaki sposób
komunikować się w wielojęzycznej grupie.

M903

bardzo 
ważne

zupełnie 
nieważne

https://i-eval.eu/pl/
https://i-eval.eu/


Czy zgadzasz się z tymi stwierdzeniami?
Poniżej znajdziesz wypowiedzi dotyczące różnych tematów. Zaznacz każdorazowo, w jakim stopniu zgadzasz się z daną
wypowiedzią. Uwaga! Skala ma tutaj inne znaczenie niż ta powyżej: "zdecydowanie się nie zgadzam" / "zdecydowanie się
zgadzam".

Kilka informacji na Twój temat:

Dziękujemy!
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10. Znam cele, których realizacja podczas tego
szkolenia/programu specjalistycznego jest ważna dla
organizatora.

M453

11. W gronie kadry organizacyjnej omówiliśmy nasze cele
przed spotkaniem.

M459

12. Wiek (lat(a))
W202

13. Płeć mężczyzna kobieta

X

W206

14. Należę do grupy z... Polski Francji

Grecji Izraela

Niemiec Ukrainy

innego kraju:

W208

15. W pracy z młodzieżą pracuję: jako wolontariusz/ka na umowę zlecenie

etatowo (jeszcze)nie

inne

W346

16. Po raz____ jestem zaangażowany/a w
organizację podobnego szkolenia / programu
specjalistycznego.

W308

17. Dodatkowe uwagi
W390

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie  
się nie zgadzam

https://i-eval.eu/

