ANKIETA EWALUACYJNA
dla uczestników zajęć lekcyjnych/warsztatowych przygotowujących do wyjazdu na staże
do PORTUGALII/IRLANDII w ramach projektu „Nowe doświadczenia moją przyszłością
- mobilność uczniów Zespołu Szkół Morskich kluczem do sukcesu zawodowego” o
numerze 2017-1-PL01-KA102-035778 w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność
uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków
PO WER na zasadach programu ERASMUS+ sektor kształcenie i szkolenia zawodowe
Drodzy Państwo,
Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety. Dostarczone przez Państwa uwagi, informacje,
sugestie posłużą jako źródło wiedzy dla organizatorów o tym, czy jesteście Państwo
zadowoleni z przebiegu warsztatów. Ankieta jest anonimowa.
Proszę ocenić każdy z elementów ankiety, poprzez zaznaczenie „X” wybranej przez siebie
cyfry w skali, gdzie 1 oznacza bardzo słabo, 5 – bardzo dobrze.
W przypadku oceny poniżej 4, proszę o uzasadnienie
Nazwa zajęć
________________________________________________________________________
__________
Nazwa zajęć, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
I. Organizacja zajęć lekcyjnych
1
Czy zostałeś odpowiednio wcześnie
zawiadomiony o terminie i miejscu zajęć
lekcyjnych.
Czy miejsce zajęć zostało odpowiednio
przygotowane
Czy zajęcia odbywały się w zaplanowanym
wymiarze czasowym
Czy były warunki umożliwiające integrację
uczestników
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2

3

4

5

II.

Nauczyciel prowadzący
1

2

3

4

5

Czy treść zajęć odpowiadała tematowi (nazwie)
Czy nauczyciel był przygotowany do
prowadzenia zajęć
Czy treść była przekazywana w sposób
zrozumiały i przystępny
Czy zajęcia zawierały prace zespołowe
umożliwiające przećwiczenie zdobytej wiedzy
Czy nauczyciel był dobrze nastawiony do
uczestników, odpowiadał na pytania, udzielał
dodatkowych wyjaśnień
Czy podczas zajęć panowała dobra atmosfera
sprzyjająca komunikacji i współpracy
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________
III.

Przydatność zajęć lekcyjnych/szkolenia/warsztatów i ocena ogólna
1

2

3

4

5

Czy zajęcia spełniły twoje oczekiwania
Czy zajęcia poszerzyły twoje umiejętności
Czy nabyte umiejętności przydadzą ci się w
trakcie odbywania stażu za granicą
Czy ogólnie rzecz biorąc jesteś zadowolony z
zajęć
Uzasadnienie oceny poniżej 4
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________
Sugestie, uwagi wobec tematyki zajęć:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________

