Raport z badania ewaluacyjnego na szkoleniu ECDL core w FAEDN w Nadliwiu

Wprowadzenie
Ankiety ewaluacyjne przeprowadzono wśród uczestników szkolenia miały na celu zebranie
opinii dotyczących sposobu prowadzenia zajęć na szkoleniu oraz stopnia zadowolenia
z wyboru oferty szkoleniowej świadczonej w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”.
Prowadzący: Barbara Rak
Data badania: 28.05.2012r.
Omówienie ankiet
Poniżej umieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych.
1. Uczestników poproszono o ocenienie sposobu prowadzenia zajęć przez trenera.
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 „zwolnienie treści prezentowanego materiału”,
 „więcej czasu na samodzielne powtórki materiału celem jego utrwalenia. Bardzo
obszerny materiał do przyswojenia w stosunku do czasu przeznaczonego na cały
kurs”.
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Wszystkie aspekty prowadzenia zajęć zostały ocenione pozytywnie przez uczestników
szkolenia. Uwagi słuchaczy dotyczące sposobu prowadzenia zajęć:

2. Czy egzaminy z modułów szkolenia przeprowadzano w odpowiednich dla Państwa
terminach?
Wszyscy uczestnicy, który wypełnili ankietę, przyznali, że egzaminy przeprowadzane są
w korzystnych dla nich terminach;
3. Czy prowadzący zajęcia wykorzystywał w ich trakcie prezentacje multimedialną?
Wszyscy respondenci potwierdzili wykorzystywanie prezentacji multimedialnej przez
trenera.
4. Jaką ocenę końcową przyznał/aby Pan/Pani dla przedmiotowych zajęć?
Warianty odpowiedzi: bardzo dobra, dobra, dostateczna, niedostateczna.

6 z 7 respondentów, którzy wypełnili ankietę ewaluacyjną, ocenili szkolenie pozytywnie
wybierając odpowiedź bardzo dobra. Jedna osoba oceniła zajęcia na ocenę dobrą.
5. Uwagi dotyczące jakości szkolenia





„Pani Barbara Rak, Basia bardzo sie starała abyśmy dobrze poznali poszczególne działy
kursu, chętnie udzielała wyjaśnień poza ustalonymi godzinami szkolenia. Posiada dużą
dozę cierpliwości w tłumaczeniu, jest opanowana, potrafi zapanować nad grupa, co jest
szczególnie ważne w przypadku skomasowanych zajęć, obszerności materiału
i stosunkowo krótkiego czasu. DOSKONAŁY WYKŁADOWCA.”
„Bardzo dobrze prowadzone zajęcia przez Panią trener Barbarę Rak. Doskonale
przygotowana merytorycznie i technicznie. Wysoka jakość prowadzonych zajęć.”
„Powinno być więcej czasu na przeprowadzenie zajęć. I powinna być dostępna platforma
e-lerningowa z testami oraz teoretycznym materiałem. Zbędny jest egzamin 7.
teoretyczny.”

Strona

2

Podsumowanie
Z analizy ankiet ewaluacyjnych wynika, że szkolenie zostało przeprowadzone w sposób
satysfakcjonujący uczestników. Trenerowi przyznano bardzo dobre oceny. Sposób ustalania
terminów egzaminów jest korzystny dla większości respondentów. Całość szkolenia została
oceniona pozytywnie.
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