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Raport z badania ewaluacyjnego na szkoleniu ECDL advanced gr. I w Wydziale 

Nauk Społecznych w Warszawie w 2011r. 

 

Wprowadzenie 

Ankiety ewaluacyjne przeprowadzono wśród uczestników szkolenia miały na celu zebranie 

opinii dotyczących sposobu prowadzenia zajęd na szkoleniu oraz stopnia zadowolenia  

z wyboru oferty szkoleniowej świadczonej w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”. 

Prowadzący: Przemysław Pedrycz 

Data badania: 26.10.2011r. 

 Omówienie ankiet  

Poniżej umieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych. 

1. Uczestników poproszono o ocenienie sposobu prowadzenia zajęd przez trenera. 

lp Obszar 
Liczba 

zebranych 
ankiet 

5 - 
bardzo 
dobrze 

4 - 
dobrze 

3 - 
przeciętnie 

2 - 
słabo 

1 - 
negatywnie 

średnia 

1 Logika, zrozumiałośd wywodu 10 9 1 0 0 0 4,90 

2 
Przydatnośd omawianych 

zagadnieo w pracy zawodowej 
10 9 1 0 0 0 4,90 

3 
Przygotowanie prowadzącego 

do zajęd 
10 9 1 0 0 0 4,90 

4 
Utrzymanie zainteresowania 

słuchaczy wykładem 
10 9 1 0 0 0 4,90 

5 

Akcentowanie przez 
prowadzącego najważniejszych 
kwestii omawianych w trakcie 

zajęd 

10 8 2 0 0 0 4,80 

 

Wszystkie aspekty prowadzenia zajęd zostały ocenione pozytywnie przez uczestników 
szkolenia. Uwaga jednego ze słuchaczy dotycząca sposobu prowadzenia zajęd: „zajęcia 
prowadzone są w sposób satysfakcjonujący mnie jako słuchacza”. 
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2. Czy egzaminy z modułów szkolenia przeprowadzano w odpowiednich dla Paostwa 
terminach? 

Wszyscy uczestnicy przyznali, że egzaminy przeprowadzane są w korzystnych dla nich 

terminach.  

3. Czy prowadzący zajęcia wykorzystywał w ich trakcie prezentacje multimedialną? 

Większośd respondentów (67% uczestników) potwierdziła wykorzystywanie prezentacji 

multimedialnej przez trenera. 

4. Jaką ocenę koocową przyznał/aby Pan/Pani dla przedmiotowych zajęd? 

Warianty odpowiedzi: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna. 

Wszyscy kursanci ocenili szkolenie pozytywnie wybierając odpowiedzi: bardzo dobra i dobra.  

Poniżej zamieszczono wykres ilustrujący odpowiedzi respondentów na powyższe pytanie: 

 

 

 

5. Uwagi dotyczące jakości szkolenia 

Respondenci zamieścili następujące uwagi: 

 „Bardzo pożyteczne zajęcia, dużo nowo nabytej przydatnej wiedzy. Bardzo dobra 

organizacja prowadzącego zajęcia.” 
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 „Słaby catering - jagodzianki i pączki + woda to trochę mało, szczególnie, że nie każdy 

lubi słodyczy - kanapki + kawa i herbata byłyby wskazane.” 

Podsumowanie 

Z analizy ankiet ewaluacyjnych wynika, że szkolenie jest prowadzone w sposób zadowalający. 

Trenerowi przyznano bardzo dobre oceny. Sposób ustalania terminów egzaminów jest 

korzystny dla wszystkich respondentów. Całośd szkolenia została oceniona pozytywnie. 

Zwrócono uwagę na poczęstunek niedopasowany do potrzeb uczestników. 

 

 


