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 „Komputer to najpotężniejsze narzędzie intelektualne,  

jakim dysponuje człowiek od czasu wynalezienia języka,  

udoskonalonego następnie przez alfabet i druk.”  

 

Laureat Nagrody Nobla – Roger Sperry 
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WSTĘP 

 

Efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych w zarządzaniu Uczelnią staje się 

koniecznością jeśli się nie chce pozostad w tyle za światowym postępem. Cały świat mówi,  

że zbliżamy się wielkimi krokami, albo już jesteśmy w epoce, w której  tempo dotarcia do 

informacji, umiejętnośd obracania tą informacją, jest ważniejsze niż pieniądze.  

Technologie informacyjne łączą telekomunikację, narzędzia i inne technologie związane  

z informacją. Dostarczają one użytkownikowi narzędzi, za pomocą których może on pozyskiwad 

informacje, selekcjonowad je, analizowad, przetwarzad, zarządzad i przekazywad innym ludziom. 

Na zlecenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej  

w Warszawie (WSP TWP w Warszawie) w terminie 23-24 wrzesieo 2009 r. zostało zrealizowane 

szkolenie „Technologie informacyjne w zarządzaniu Uczelnią”.  

Szkolenie przygotowane i zrealizowane zostało przez Europejski Instytut Edukacji 

informatycznej (EIEI).  

Program szkolenia został opracowany z uwzględnieniem wytycznych przygotowanych przez 

Uczelnię i adresowany był do kadry zarządzającej WSP TWP w Warszawie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dzia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia
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I. CEL GŁÓWNY SZKOLENIA 

Celem głównym szkolenia „Technologie Informacyjne w Zarządzaniu Uczelnią” było 

podniesienie kwalifikacji i rozwój umiejętności kadry zarządzającej WSP TWP w Warszawie. 

 

 

II. CELE SZCZEGÓŁOWE 

Celami szczegółowymi szkolenia „Technologie Informacyjne w Zarządzaniu Uczelnią” były: 

 Wzrost umiejętności z zakresu IT kadry zarządzającej WSP TWP w Warszawie w  swojej pracy 

zawodowej,  

 Zdobycie kluczowych w nowoczesnej Uczelni umiejętności takich jak wykorzystanie 

nowoczesnych narzędzi IT w zarządzaniu. 

 

III. ZDEFINIOWANE CELE SZKOLENIA 

Jako zdefiniowane cele szkolenia przyjęto zaprezentowanie Kadrze kierowniczej WSP TWP 

w Warszawie: 

a. Zagadnieo związanych z informatyką w trzech głównych obszarach funkcjonowania Uczelni: 

 Zarządzaniu i administrowaniu Uczelnią 

 Realizacji procesu kształcenia 

 Nauczaniu informatyki 

b. Wybranych ogólnych zagadnieo zastosowania systemów informatycznych: 

 Struktury budowy systemu informatycznego 

 Infrastruktury technicznej systemów informatycznych 

 Kadr informatycznych 

 Bezpieczeostwa w systemach informatycznych 
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IV. NARZĘDZIA EWALUACJI SZKOLENIA 
 

W projekcie zaplanowano wykorzystanie procedury ewaluacyjnej PRE-POST, która polegała 

na prowadzeniu badao w grupie Beneficjentów Ostatecznych objętych programem szkoleniowym  

-  dwukrotnie: przed przystąpieniem do projektu oraz po zakooczeniu szkolenia.  

W efekcie procedura pozwoliła na oszacowanie zmian, jakie zaistniały między tymi dwoma 

pomiarami wykonanymi tymi samymi narzędziami i przeprowadzonymi w ten sam sposób. 

Do ewaluacji PRE-POST została zastosowana: 

 Ankieta wstępna dla uczestnika szkolenia – badała motywację uczestnika do udziału  

w Szkoleniu oraz oczekiwania wobec Szkolenia. 

  Ankieta poszkoleniowa – badała deklaratywny poziom znajomości narzędzi po szkoleniu, 

przydatnośd w codziennej pracy, nastawienie uczestników do wdrożenia narzędzi w praktyce. 

Ponadto w trakcie realizacji szkolenia zastosowana została: 

 Runda opinii – przeprowadzona indywidualnie podczas szkolenia przez trenerów wśród 

uczestników.  

Podczas rozmowy z trenerami Uczestnicy wypowiedzieli sie na temat zawartości 

merytorycznej kooczącego sie dnia szkoleniowego i przydatności poruszanych zagadnieo dla                    

ich rozwoju zawodowego. 
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V. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI ANKIETY WSTĘPNEJ  DLA 

UCZESTNIKA SZKOLENIA 
 

Ankieta wstępna dla uczestnika szkolenia miała na celu dokonanie rozeznania 

merytorycznego wśród Beneficjentów Ostatecznych  w kwestii przedmiotowego tematu szkolenia 

oraz zebrania informacji dot. oczekiwao Uczestników. 

Uczestnikom zadano 4 pytania (2 zamknięte oraz 2 otwarte), których analizę odpowiedzi 

przedstawiono w dalszej części niniejszego raportu ewaluacyjnego. 

 

Dotyczy Pytanie nr 1: 

1. Czy wie Pan/Pani, że Projekt, w którym Pan/Pani uczestniczy jest współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 

 

 

Jak wynika z analizy odpowiedzi na zadane pytanie wszyscy Uczestnicy Szkolenia (18 osób) 

zostali poinformowani przez organizatorów o źrodłach finansowania Szkolenia ” Technologie 

informacyjne w zarządzaniu Uczelnią”. 
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Dotyczy Pytanie nr 2: 

2. Jak Pan/Pani ocenia dotychczasowy kontakt z organizatorem projektu? 

 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 

 

 

Większośd respondentów – 11 osób spośród 18 (61%) kontakty z organizatorem oceniła 

najwyżej – tj. bardzo dobrze. 5 osób spośród 18 (28%) uznało relacje z organizatorem jako dobre, 

zaś zaledwie 2 osoby (11%) oceniło ten kontakt jako średni.  

Na etapie początkowym szkolenia wyniki osiągnięte podczas udzielania odpowiedzi na 

przedmiotowe pytanie były satysfakcjonujące, gdyż większośd Beneficjentów Ostatecznych miała 

bardzo dobry kontakt z organizatorem Szkolenia. 

 

Dotyczy Pytanie nr 3: 

3. Co skłoniło Pana/Panią do udziału w Projekcie? 

 

Powyższe pytanie było pytaniem otwartym, tak aby Uczestnicy mogli w pełni wyrazid swoją 

opinię co do faktycznych przesłanek, jakie skłoniły ich do wzięcia udziału w Szkoleniu. 
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Wśród odpowiedzi na powyższe pytanie znalazły się m.in. następujące opinie: 

 „Chęd zapoznania się z możliwościami w zakresie wykorzystania informatyki (systemów  

i infrastruktury) w praktycznym Zarządzaniu Uczelnią (poszczególne poziomy  

i struktury)”; 

 „Bliższe zapoznanie się z technologiami informatycznymi z Zarządzaniu Uczelnią”; 

  „Chęd zdobywania wiedzy na temat zastosowania technologii informacyjnych  

w Zarządzaniu Uczelnią”; 

 „Chęd zdobywania wiedzy w zakresie kształcenia w systemie e-learningowym”; 

 „Zgodnośd doświadczeo zawodowych z potrzebami Projektu”; 

 „Chęd zdobywania wiedzy na temat technologii wykorzystywanych na wyższych Uczelniach”; 

 „Zainteresowanie profesjonalne, ściśle związane z wykonywaną pracą oraz zdobycie 

najnowszej wiedzy związanej z technologiami informacyjnymi”; 

  „Realizacja zadao związanych z technologiami informacyjnymi”. 

 

Z analizy powyższych odpowiedzi wynika, iż do udziału w Projekcie szkoleniowym wszyscy 

Beneficjenci przystąpili, gdyż chcą podwyższad swoje kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza   

w perspektywie pojawiających się nowych wyzwao z zakresu wdrażania technologii IT  

w Zarządzaniu Uczelnią. 

 

Dotyczy Pytanie nr 4: 

4. Jakie są Pana/i oczekiwania w związku z udziałem w Projekcie? 

 

Powyższe pytanie było pytaniem otwartym, tak aby Uczestnicy mogli w pełni wyrazid swoją 

opinię co do faktycznych oczekiwao w związku z decyzją o przystąpienia do uczestnictwa  

w Szkoleniu. 

Wśród odpowiedzi na powyższe pytanie znalazły się m.in. następujące opinie: 

 „Poznanie technologii systemów informatycznych, możliwości aplikowania danych  

i wykorzystania procesów wspierających Zarządzanie”; 

 „Możliwośd zastosowania pewnych rozwiązao w działalności Wydawnictwa WSP TWP”; 

  „Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zastosowania informatyki w procesie kształcenia”; 



                                             

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                               
   

 
        Strona 10 z 33 

 „Zdobycie podstawowej wiedzy z tego zakresu oraz z zakresu ról informatyki w realizacji 

procesu kształcenia” 

 „Uruchomienie systemu e-learningowego dla WSP TWP”; 

 „Zdobycie wiedzy na temat technik informacyjnych wykorzystywanych na uczelniach”; 

 „Zgłębienie tajników technologii informacyjnych, szczególnie w zastosowaniu z pracą wyższych 

uczelni”; 

  „Poszerzyd wiedzę na temat funkcjonowania systemów informatycznych i praktycznego ich 

wykorzystywania w kształceniu na Uczelni”; 

 „Nabycie spójnej wiedzy na temat poruszanej problematyki”; 

 „Poznanie nowych rozwiązao stosowanych w innych uczelniach (rozwiązania)”; 

 „Poznanie doświadczeo w zakresie technologii Zarządzaniu Uczelnią – również zagranicznych”. 

 

Z analizy powyższych odpowiedzi wynika, iż od udziału w Projekcie szkoleniowym wszyscy 

Beneficjenci oczekują zdobycia „pakietu wiedzy teoretyczno – praktycznej z zakresu IT”, który 

pozwoli im swobodnie wdrażad nowe rozwiązania informatyczne oraz który usprawni 

funkcjonowanie systemu informatycznego na Uczelni (np. budowa systemu  

 e-learningowego, pion wydawniczy, pion biblioteczny). 
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VI. PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI ANKIETY KOOCOWEJ   

DLA UCZESTNIKA SZKOLENIA 

 

Ankieta koocowa dla uczestnika szkolenia miała na celu weryfikację zdobytych umiejętności 

przez Beneficjentów Ostatecznych w kwestii przedmiotowego tematu oraz oceny szkolenia. 

Ankieta składała się z 7 bloków tematycznych: 

1. Organizacja szkolenia 

2. Uczestnik 

3. Trenerzy 

4. Ocena modułów szkoleniowych 

5. Materiały szkoleniowe 

6. Ogólne zadowolenie z kursu 

7. Skutecznośd 

Uczestnikom zadano  łącznie 14 pytao zamkniętych. 

Analizę odpowiedzi przedstawiono w dalszej części niniejszego raportu ewaluacyjnego w 

podziale na w/w bloki tematyczne. 
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VI.I. ORGANIZACJA SZKOLENIA 

 W niniejszej części Ankiety koocowej Uczestnikom Szkolenia zadano 2 pytania. 

 

Dotyczy Pytanie nr 1: 

1. Czy otoczenie sprzyjało szkoleniu? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – 

dobrze): 

 

 

 

Z analizy powyższego wykresu należy stwierdzid, że baza lokalowo – techniczna wpłynęła 

implus na zoorganizowanie Szkolenia. 15 osób (83%) wszystkich uczestników szkolenia 

wypowiedziało się pozytywnie, zaznacząc najwyższą punktację, zaś zaledwie 3 osoby oceniły 

szkolenie przyznając punktację o 1 niższą.  

 

Dotyczy Pytanie nr 2: 

2. Jak Pan/i ocenia organizację szkolenia? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – 

dobrze): 
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Na zadane pytanie 14 osób – 78% wszystkich badanych oceniło organizację szkolenia na 

najwyższym poziomie. Kolejne 3 osoby (17%) przyznały oceny równie wysokie (8 w ogólnej skali), 

zaś tylko dla 1 osoby szkolenie było zorganizowane na średnim poziomie (5 w ogólnej skali). 

Należy stwierdzid, że także pod kątem organizacyjnym szkolenie spełniło oczekiwania 

Uczestników Szkolenia. 
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VI.2. UCZESTNIK 

W niniejszej części Ankiety koocowej Uczestnikom Szkolenia zadano 3 pytania. 

 

Dotyczy Pytanie nr 3: 

3. Jak dobrze znał(a) Pan/i przedmiot szkolenia (przed rozpoczęciem)? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – dobrze): 

 

 

Na podstawie powyższego wykresu należy stwierdzid, iż niewiele osób spośród wszystkich 

Uczestników Szkolenia posiadało wiedzę z zakresu technologii IT. Zaledwie 33% - tj. 6 osób miało 

wcześniej stycznośd z przedmiotową tematyką. 11% - 2 osoby oceniły poziom swój wiedzy na „8  

skali ogólnej”, 17 % - 3 osoby oszacowały swój poziom na „7 w skali ogólnej”.  11% - 3 osoby 

oceniły swoje umiejętności na „2 w skali ogólnej”. 

Na dzieo rozpoczęcia szkolenia grupę szkoleniową cechowała duża różnorodnośd  

w poziomie posiadanej wiedzy. 
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Dotyczy Pytanie nr 4: 

4. Czy przeprowadzone zajęcia spełniły Pana/Pani oczekiwania? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 

 W odpowiedzi na przedmiotowe pytanie 89% Beneficjentów – 16 osób uznało, że szkolenie 

spełniło ich oczekiwania, zaś dla 2 osób (11%) nie przyniosło ono oczekiwanych rezultatów. 

 

Dotyczy Pytanie nr 5: 

5. Czy zajęcia były prowadzone sprawnie? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

Wszyscy Uczestnicy szkolenia uznali, że szkolenie było prowadzone sprawnie, bez żadnych 

zakłóceo i zgodnie z harmonogramem szkolenia. 
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VI.3 TRENERZY 

W niniejszej części Ankiety koocowej Uczestnikom Szkolenia zadano 3 pytania 

merytoryczne dot. wykładowców.  

Analiza niniejszej części została podzielona w następującym schemacie: 

A. Robert Janusz – ocena wykładowcy nr 1 

B. Błażej Rybczyoski – ocena wykładowcy nr 2 

 

Dotyczy Pytanie nr 6: 

6. Jak ocenia Pan/i prowadzących i ich sposób pracy podczas szkolenia? (Proszę o dokonanie 

oceny, posługując się skalą ocen od 1 do 5, gdzie: 1 oznacza bardzo niezadowalające, 2 – 

niezadowalający, 3 – średnie, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobre). 

 

A. ROBERT JANUSZ 

Przygotowanie merytoryczne 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 

 Dla 14 osób Pan Robert Janusz posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, dla 2 

osób posiada on je na poziomie dobrym oraz dla kolejnych 2 na poziomie średnim. 
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 Prowadzenie szkolenia 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 Dla 12 osób Pan Robert Janusz  prowadził szkolenie bardzo dobrze, dla 4 osób – dobrze, dla 

1 osoby średnio oraz dla 1 osoby szkolenie było prowadzone w sposób niezadowalający. 

 

Ogólna ocena prowadzącego 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 

 Przez 72% Uczestników szkolenia Pan Robert Janusz w ujęciu całościowym został oceniony 

na najwyższym poziomie – bardzo dobrym, przez 11% dobrze i średnio oraz zaledwie przez 6% 

została przydzielona ocena niezadowalająca. 
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B. BŁAŻEJ RYBCZYOSKI 

Przygotowanie merytoryczne 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 Dla 15 osób Pan Błażej Rybczyoski posiada bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, dla 

1 osoby dobre oraz dla 2 osób – średnie. 

 

Prowadzenie szkolenia 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

          

 Dla 14 osób Pan Błażej Rybczyoski prowadził szkolenie w sposób bardzo interesujący, dla 2 

osób na poziomie dobrym, zaś dla kolejnych 2 osób odpowiednio: średnio i niezadowalająco. 
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Ogólna ocena prowadzącego 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 

Dla 83% Pan Błażej Rybczyoski sposób prowadzenia szkolenia w ujęciu całościowym został 

oceniony najwyżej, dla 6% dobrze oraz średnio oraz dla 5 % niezadowalająco. 

 

VI.4 OCENA MODUŁÓW SZKOLENIOWYCH 

W niniejszej części Ankiety koocowej Uczestnikom Szkolenia zadano 1 pytania dot. oceny 

poszczególnych elementów merytorycznych szkolenia:  

Analiza niniejszej części została podzielona w następującym schemacie: 

A. Dzieo 1 

B. Dzieo 2 

 

Dotyczy Pytanie nr 7: 

7. Jak ocenia Pan(i) ilośd czas poświęconą na poszczególne elementy szkolenia?  
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A. DZIEO 1 

- Budowa systemów informatycznych 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

  Zakres merytoryczny zagadnienia ”Budowa systemów informatycznych” 89% - 16 

osób uznało za wystarczający, zaś zaledwie 2 osoby uznały, że informacji było za dużo. 
 

- Infrastruktura techniczna technologii informacyjnych 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

Zakres merytoryczny zagadnienia ”Infrastruktura techniczna technologii informacyjnych” 

94% - 17 osób uznało za wystarczający, zaś zaledwie 1 osoba uznała, że informacji było za dużo. 
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- Systemy zarządzania i administracją Uczelnią 

a) Struktura funkcjonalna systemów zarządzania i administrowania Uczelnią 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 

Zakres merytoryczny zagadnienia ”Struktura funkcjonalna systemów zarządzania  

i administrowania Uczelnią” 94% - 17 osób uznało za wystarczający, zaś zaledwie 1 osoby uznała, 

że informacji było za dużo. 

 

b) Główne oferty rynkowe w tym zakresie 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 
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Zakres merytoryczny zagadnienia ”Główne ofert rynkowe w tym zakresie” 89% - 16 osób 

uznało za wystarczający, zaś zaledwie 2 osoby uznały, że informacji było za dużo. 

c) Uwagi o wdrażaniu systemów 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 

Zakres merytoryczny zagadnienia ”Uwagi o wdrażaniu systemów” 83% - 15 osób uznało za 

wystarczający, zaś zaledwie 3 osoby uznały, że informacji było za dużo. 
 

d) Prezentacja przykładowej platformy informatycznej wspierającej zarządzanie Uczelnią 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 
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Zakres merytoryczny zagadnienia ”Prezentacja przykładowej platformy informatycznej 

wspierającej zarządzanie Uczelnią” 83% - 15 osób uznało za wystarczający, 2 osoby uznały, że 

informacji było za dużo, zaś jedna osoba uznała, że informacji było za mało. 

 

B. DZIEO 2 

- Informatyka w realizacji procesu kształcenia 

a) System e-learningowy WSP TWP w Warszawie 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

 

Zakres merytoryczny zagadnienia ”System e-learningowy WSP TWP w Warszawie ” 94% - 

17 osób uznało za wystarczający, zaś zaledwie 1 osoby uznała, że informacji było za mało. 
 

b) Prezentacja systemu testowego WSP TWP w Warszawie 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 
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Zakres merytoryczny zagadnienia ”Prezentacja systemu testowego WSP TWP w 

Warszawie” 94% - 17 osób uznało za wystarczający, zaś zaledwie 1 osoby uznała, że informacji było 

za mało. 
 

- Informatyka w programach szkolenia Uczelnią 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

Zakres merytoryczny zagadnienia ”Informatyka w programach szkolenia Uczelnią” wszyscy 

Uczestnicy uznali za wystarczający.  
 

 

- Kadry informatyczne 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 
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Zakres merytoryczny zagadnienia ”Kadry informatyczne” wszyscy Uczestnicy uznali za 

wystarczający.  

 

- Bezpieczeostwo w systemach informatycznych 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres: 

 

Zakres merytoryczny zagadnienia ”Bezpieczeostwo w systemach informatycznych” wszyscy 

Uczestnicy uznali za wystarczający.  

 

 

 



                                             

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                               
   

 
        Strona 26 z 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.5 MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

 

W niniejszej części Ankiety koocowej Uczestnikom Szkolenia zadano 4 pytania dot. oceny 

otrzymanych materiałów szkoleniowych.  
 

 

 

Dotyczy Pytanie nr 8: 

8. Prezentowany materiał zgadzał się z moimi oczekiwaniami. 

Odpowiedzi na powyższe zagadnienie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – 

dobrze): 
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 W przedmiotowej kwestii 7 osób uznało, ze otrzymane materiały szkoleniowe były bardzo 

przydatne (9 w skali ogólnej), 6 osób przyznało „8 w skali ogólnej”, 2 osoby przyznały „7 w skali 

ogólnej”, 1 osoba uznała odpowiednio „6, 5, 3 w skali ogólnej”. 

 Z powyższych danych wynika, iż jakośd materiałów szkoleniowych została oceniona bardzo 

wysoko, w związku z powyższym spełniły one oczekiwania Beneficjentów Ostatecznych. 

 

 

  

Dotyczy Pytanie nr 9: 

9. Materiał był logicznie ułożony. 

Odpowiedzi na powyższe zagadnienie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – dobrze): 

 

 Spośród respondentów niniejszego pytania 11 osób przyznało najwyższą możliwą notę "9 w 

skali ogólnej”, po 2 osoby odpowiednio przyznały „8, 7, 6 w skali ogólnej” oraz 1 osoba przyznała 

„3 w skali ogólnej”. 
 

Dotyczy Pytanie nr 10: 

10. Prezentowane przykłady pomogły w zrozumieniu problemów. 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – dobrze): 



                                             

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                               
   

 
        Strona 28 z 33 

 

 Dla 61% - 11 osób cytowane przykłady pomogły w zrozumieniu poruszanej tematyki, po 2 

osoby odpowiednio przyznały „8, 7 w skali ogólnej” oraz po 1 osobie odpowiednio „6, 5, 3 w skali 

ogólnej”. 

Dotyczy Pytanie nr 11: 

11. Jakośd materiałów szkoleniowych była wystarczająca. 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – dobrze): 

 

 

 

Dla 61% - 11 osób cytowane przykłady pomogły w zrozumieniu poruszanej tematyki,  3 

osoby przyznały „8 w skali ogólnej” oraz po 1 osobie odpowiednio „6, 5, 4, 3 w skali ogólnej”. 
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VI.6 OGÓLNE ZADOWOLENIE Z SZKOLENIA 

W niniejszej części Ankiety koocowej Uczestnikom Szkolenia zadano 1 pytania dot. oceny 

całokształtu zrealizowanego szkolenia.  

 

Dotyczy Pytanie nr 12: 

12. W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolony(a) z udziału w szkoleniu? 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – dobrze): 
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Dokonując ogólnej oceny zadowolenia ze szkolenia 83% - tj. 15 osób jest bardzo 

zadowolonych z zorganizowanego szkolenia. Zaledwie 2 osoby są średnio zadowolone, a 1 osoba 

określiła się jako średnio niezadowolona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.7 SKUTECZNOŚD 

W niniejszej części Ankiety koocowej Uczestnikom Szkolenia zadano 2 pytania dot. oceny 

skuteczności zrealizowanego szkolenia.  

 

Dotyczy Pytania nr 13”: 

13. Dowiedziałem (am) się nowych rzeczy ze szkolenia.  

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – dobrze): 
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Dla 56% - 10 osób cytowane pogłębiło swoją wiedzę z zakresu IT,  po 2 osoby odpowiednio 

przyznały „8,5 w skali ogólnej” oraz po 1 osobie odpowiednio przyznało „7, 5, 3, 2 w skali ogólnej”. 

 

Dotyczy Pytania nr 13”: 

14.  Będę w stanie zastosowad zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy codziennej. 

Odpowiedzi na powyższe pytanie ilustruje poniższy wykres (gdzie 1 oznacza źle, zaś 9 – dobrze): 
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Dla 50% - 9 osób będzie w stanie zastosowad zdobytą wiedzę z zakresu IT w praktyce ,  17% 

- 3 osoby przyznały „7 w skali ogólnej”, po 2 osoby odpowiednio przyznały „8,6 w skali ogólnej” 

oraz po 1 osobie odpowiednio przyznało „3, 1 w skali ogólnej”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. WNIOSKI 

 Szkolenie realizowane było na zasadzie prezentacji prowadzonej zamiennie przez 

2 trenerów. Prezentacja przeplatana była wspólną dyskusją na wybrane tematy pomiędzy 

trenerami i uczestnikami szkolenia.  

Z analizy szczegółowej wynika, iż każdy uczestnik szkolenia ocenił w indywidualnej ankiecie 

zarówno obszar organizacji szkolenia jak też poziom przygotowania i profesjonalizmu trenerów 

oraz efektywnośd prowadzonych zajęd.  

Analiza ankiet w obszarze oceny trenerów wskazuje na bardzo dobre przyjęcie ich przez 

uczestników szkolenia – wysoko oceniono przygotowanie merytoryczne trenerów oraz sposób 

przekazywania wiedzy.  
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Uczestnicy szkolenia potwierdzili swój udział w zajęciach składając podpisy na liście 

obecności (kopia listy obecności została dołączona do niniejszego raportu).  

Ostatnim etapem szkolenia było rozdanie przez obecnego  na szkoleniu przedstawiciela 

Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej imiennych zaświadczeo dla każdego  

z uczestników (kopie zaświadczeo zostały dołączone do niniejszego raportu). 

 

         Z poważaniem 

Kamil Fałek 

Członek Zarządu EIEI 


