
 
 

ANALIZA ANKIET EWALUACYJNYCH 

Kurs: „Wykorzystanie nowych technologii i mediów społecznościowych” w ramach projektu 

„Aktywny cyber - senior” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ 

Realizator/organizacja wysyłająca: Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych 

Organizacja przyjmująca: IFOM 

Okres trwania kursu: 04.03.2019 – 10.03.2019  

Miejscowość: Teneryfa, Puerto de la Cruz 

 

W projekcie udział wzięło 13 uczestników (6 przedstawicieli Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, 5 przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach oraz 2 przedstawicieli Fundacji 

Centrum Inicjatyw Lokalnych). Każdy uczestnik wypełnił ankietę ewaluacyjną składającą się z III części: 

oceny kursu, oceny prowadzącego kurs, oceny pobytu. W ankiecie zostały zawarte pytania zamknięte 

oraz otwarte.  

Łączna liczba ankiet: 13. 

 

I. Ocena kursu: 

 

1) Poziom merytoryczny zrealizowanego kursu i jakość metod nauczania. 

Uczestnicy dokonali oceny wybierając w skali od 1-5 odpowiednią wartość, gdzie 1 oznacza 

niezadowalający, 5 – wysoce satysfakcjonujący.  

Wszystkie osoby uczestniczące z zagranicznym kursie wskazały, że kurs i jakość metod 

nauczania były zrealizowane na poziomie wysoce satysfakcjonującym. 

 

2) Czas trwania kursu. 

Uczestnicy ocenili czas trwania kursu wskazując jedną z dostępnych odpowiedzi: za krótki, 

odpowiedni lub zbyt długi. 

Dla 12 ankietowanych czas trwania kursu był odpowiedni. Tylko jedna osoba wskazała, że kurs 

trwał za krótko. Żaden z respondentów nie wskazał, że kurs był zbyt długi. 

 

3) Program kursu. 

Uczestnicy wskazali jedną z dostępnych odpowiedzi: za mało nasycony, odpowiedni lub zbyt 

przeładowany, aby dokonać oceny programu kursu.  

Wszyscy respondenci wskazali, że program kursu był na odpowiednim poziomie. Nikt nie 

wskazał odpowiedzi, że kurs był zbyt przeładowany czy też za mało nasycony. 

 

4) Warunki techniczne i lokalowe miejsca odbywania kursu (oświetlenie, jakość sprzętu, 

dostosowanie miejsca pracy, warunki sanitarne). 

Uczestnicy dokonali oceny wybierając odpowiednią wartość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

słabe, a 5 bardzo dobre. 



 
 

Ankietowane osoby uznały, że warunki techniczne i lokalowe miejsca odbywania stażu były 

bardzo dobre. Dwóch ankietowanych określiło je jako dobre. 

 

5) Ocena zgodności działań realizowanych podczas kursu z potrzebami uczestników. 

Respondenci dokonali oceny zrealizowanych działań z własnymi potrzebami wskazując 

odpowiednią wartość od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – niezgodne z oczekiwaniami, a 5 – bardzo 

zgodne.  

Uczestnicy wskazali, że działania realizowane podczas kursu były bardzo zgodne (10 osób) czy 

też zgodne (3 osoby) z ich oczekiwaniami. 

 

6) Pomoc organizacji wysyłającej (FCIL) podczas kursu. 

Uczestnicy dokonali oceny uzyskanej pomocy ze strony organizacji wysyłającej podczas trwania 

kursu wskazując odpowiednią wartość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – nieprzydatna, a 5 – 

bardzo przydatna.  

Respondenci uznali za niezwykle przydatną pomoc zapewnioną podczas kursu przez 

organizację wysyłającą, tj. Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych. Jedna osoba wskazała, ze 

dla niej duże znaczenie miała możliwość stałego kontaktu z przedstawicielami FCIL podczas 

kursu. 

 

7) Pytanie otwarte: „Podczas kursu najbardziej podobało mi się”. 

Uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie tego, co najbardziej podobało im się podczas kursu. 

Pytanie miało charakter otwarty. 

Wśród odpowiedzi ankietowani wymienili: 

 przekazywana wiedza i sposób jej przekazywania, 

 atmosfera, 

 organizacja, miejsce kursu, 

 propozycje dotyczące zajęć, 

 przygotowanie merytoryczne prowadzących i opiekunów z FCIL, 

 charakter zajęć, 

 cierpliwość oraz zrozumienie pomimo bariery językowej, 

 prowadzenie zajęć, 

 możliwość zdobycia wiedzy z zakresu nowych technologii i ich praktycznego 

zastosowania. 

Jedna osoba wskazała, że cały program był bardzo przemyślany, pomógł udoskonalić wiedzę, 

którą niektórzy już posiadali, ale również pozwolił przyswoić to czego jeszcze niektóre osoby nie 

wiedziały. Ponadto pojawiła się też odpowiedź: „przestałam się bać komputera, przestałam  

mieć obawy, że przycisnę niewłaściwy przycisk i coś zepsuję, nabrałam trochę wiary we własne 

siły”. 

 

 

 



 
 

8) Pytanie otwarte: „Podczas kursu przede wszystkim zabrakło mi”. 

Uczestnicy zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte wskazując na to, 

czego zabrakło im podczas kursu. Na to pytanie uzyskano dwie odpowiedzi przez 2 uczestników 

kursu. Dla jednego z nich brakowało rozmów, dla innego czas na wypoczynek. 

 

9) Pytanie otwarte: „Podczas kursu pojawiły się następujące problemy/trudności”. 

Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte, gdzie mieli 

wskazać problemy/trudności, które pojawiły się podczas kursu. 

Uczestnicy wskazywali na: 

 problemy ze sprzętem, 

 niewielkie trudności związane z realizacją programów wymagające pomocy ze strony 

opiekunów grupy. 

 

10) Wpływ kursu na podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się nowymi 

technologiami komunikacyjno-informacyjnymi. 

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie w jakim stopniu kurs podniósł wśród nich wyżej 

wymienione kompetencje wskazując odpowiednią wartość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza 

niezadowalającym, a 5 – bardzo wysokim.  

Wszyscy uczestnicy kursu wskazali, że udział w kursie pozwolił na podniesienie ich umiejętności 

i kompetencji w zakresie posługiwania się technologiami komunikacyjno-informacyjnymi (dla 

8 uczestników – w stopniu bardzo wysokim, dla 4 osób – wysokim, dla 1 osoby – w stopniu 

średnim). Jedna osoba uznała, że nabyte umiejętności należy jeszcze poćwiczyć w praktyce we 

własnym zakresie, by je dobrze utrwalić. 

 

 

11) Wpływ kursu na zwiększenie wiedzy na temat sposobów prowadzenia działalności edukacyjnej 

za pośrednictwem mediów komunikacyjnych. 

Ankietowani zostali poproszeni o wskazanie w jakim stopniu podniosły się u nich wyżej 

wymienione kompetencje wybierając wartość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – 

niezadowalającym, a 5 – bardzo wysokim. 

61.54%

30.77%

7.69%

Wpływ kursu na podniesienie umiejętności i kompetencji w 
zakresie posługiwania się nowymi technologiami 

komunikacyjno-informacyjnymi

bardzo wysoki wysoki średni



 
 

Wszyscy uczestnicy kursu wskazali, że udział w kursie pozwolił na zwiększenie ich wiedzy na 

temat sposobów prowadzenia działalności edukacyjnej za pośrednictwem mediów 

komunikacyjnych (dla 10 uczestników – w stopniu bardzo wysokim, dla 2 osób – wysokim, dla 

1 osoby – w średnim). 

 

12) Wpływ kursu na podniesienie umiejętności praktycznego porozumiewania się w języku obcym 

wśród uczestników.  

Ankietowani ocenili wzrost swoich umiejętności praktycznego porozumiewania się w języku 

obcym dzięki udziałowi w projekcie wskazując odpowiednią wartość w skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza – niewystarczającym, a 5 – bardzo dużym.  

Uczestnicy kursu wskazali, że udział w kursie pozwolił na podniesienie ich umiejętności 

dotyczących porozumiewania się w języku obcym. 6 uczestników uznało, że w bardzo dużym 

stopniu podniosło swoje umiejętności, 5 osób – w stopniu dobrym, a 2 osoby – w stopniu 

średnim. Jedna osoba wskazała, że pobyt na mobilności był dla niej bezcennym 

doświadczeniem dzięki bezpośredniemu obcowaniu z językiem. 

 
 

13) Podniesienie umiejętności interpersonalnych i rozwój osobisty uczestników dzięki udziałowi w 

kursie. 

Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie u siebie wzrostu wyżej wymienionych wartości 

poprzez wskazanie w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza niewystarczającym, a 5 -  bardzo dużym.  

76.93%

15.38%
7.69%

Wpływ kursu na zwiększenie wiedzy na temat sposobów 
prowadzenia działalności edukacyjnej za pośrednictwem 

mediów komunikacyjnych

bardzo wysoki wysoki średni

46.16%

38.46%

15.38%

Wpływ kursu na podniesienie umiejętności praktycznego 
porozumiewania się w języku obcym 

bardzo wysoki wysoki średni



 
 

Wszyscy uczestnicy kursu wskazali, że udział w kursie pozwolił na podniesienie ich umiejętności 

interpersonalnych i rozwój osobisty (dla 9 uczestników – w stopniu bardzo wysokim, dla 4 osób 

– wysokim). 

 
 

14) Podniesienie umiejętności organizacyjnych, w tym pracy w zespole wśród uczestników poprzez 

udział w kursie. 

Respondenci zostali poproszeni o ocenienie wzrostu wyżej wymienionych umiejętności poprzez 

wybranie odpowiedniej wartości w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – niewystarczającym, a 5 – 

bardzo dużym.  

Wszyscy uczestnicy kursu wskazali, że udział w kursie pozwolił na podniesienie ich umiejętności 

organizacyjnych, w tym pracy w zespole (dla 10 uczestników – w stopniu bardzo wysokim, dla 

3 osoby – wysokim). 

 
 

15) Podniesienie umiejętności społecznych. 

Ankietowani zostali poproszeni o ocenienie w jakim stopniu kurs pozwolił im podnieść wyżej 

wymienione umiejętności poprzez wybranie odpowiedniej wartości w skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza – niewystarczającym, a 5 – bardzo dużym. 

69.23%

30.77%

Wpływ kursu na podniesienie umiejętności 
interpersonalnych i rozwój osobisty

bardzo wysoki wysoki

76.92%

23.08%

Wpływ kursu na podniesienie umiejętności 
organizacyjnych, w tym pracy w zespole 

bardzo wysoki wysoki



 
 

Uczestnicy kursu wskazali, że udział w kursie pozwolił na podniesienie ich umiejętności 

społecznych. 11 uczestników uznało, że w bardzo dużym stopniu podniosło swoje umiejętności, 

2 osoby – w stopniu dobrym. Jedna osoba stwierdziła, że bardzo ważne dla niej było poznanie 

nowej kultury, co nauczyło ją otwartości oraz tolerancji. 

 
 

16) Podniesienie wiedzy wśród uczestników na temat kultury, tradycji, obyczajów panujących na 

Teneryfie. 

Ankietowani udzielili odpowiedzi na temat wzrostu ich wiedzy w wyżej wymienionych 

zakresach wybierając odpowiednią wartość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – 

niewystarczającym, a 5 – bardzo dużym.  

Uczestnicy kursu wskazali, że udział w kursie pozwolił na podniesienie wiedzy wśród 

uczestników na temat kultury, tradycji, obyczajów panujących na Teneryfie. 10 uczestników 

uznało, że w bardzo dużym stopniu podniosło swoje umiejętności, 3 osoby – w stopniu dobrym. 

Jedna osoba z ankietowanych wskazała, że otwartość lokalnej społeczności zachęcała do 

zgłębiania wiedzy o ich kulturze. 

 
 

17) Ocena przydatności kursu w dalszej działalności organizacji uczestników. 

Ankietowani udzielili odpowiedzi na powyższe pytanie dokonując oceny w skali od 1 do 5, gdzie 

1 oznacza – nieprzydatny, a 5 – bardzo przydatny. 

84.62%

15.38%

Wpływ kursu na podniesienie umiejętności społecznych

bardzo wysoki wysoki

84.62%

15.38%

Wpływ kursu na podniesienie wiedzy na temat kultury, 
tradycji, obyczajów panujących na Teneryfie

bardzo wysoki wysoki



 
 

Wszyscy uczestnicy kursu ocenili, że kurs będzie im niezwykle pomocny i przydatny w dalszej 

działalności organizacji (dla 2 osób – w stopniu przydatny, dla 11 osób – bardzo przydatny). 

 

18) Przydatność kursu w zwiększaniu szans organizacji na podejmowanie skuteczniejszych działań 

promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych. 

Respondenci zostali poproszeni o określenie stopnia, w jakim udział w projekcie zwiększył ich 

doświadczenie w zakresie zarządzania projektami dokonując oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 

oznacza – niewystarczającym, a 5 – bardzo dużym. 

Wszyscy uczestnicy kursu ocenili, że kurs jest niezwykle przydatny w zwiększaniu szans 

organizacji na podejmowanie skuteczniejszych działań promocyjnych, informacyjnych, 

edukacyjnych (dla 1 osoby – w stopniu dużym, dla 12 osób – bardzo dużym). 

 

 

II. Ocena prowadzącego kurs: 

 

1) Przekazywanie informacji (przystępność, klarowność) w opinii uczestników. 

Respondenci zostali poproszeni o dokonanie oceny prowadzącego w powyższym zakresie 

wskazując wartość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – słaby, a 5 – bardzo dobry. 

Wszystkie osoby wskazały, że wszystkie informacje były przekazywane w bardzo dobry  sposób, 

przystępny i klarowny. 

 

2) Dbałość o atmosferę podczas kursu w opinii uczestników. 

Ankietowani udzielili odpowiedzi na powyższe zagadnienie dokonując oceny w skali od 1 do 5, 

gdzie 1 oznacza – słaba, a 5 – bardzo dobra. 

Wszyscy ankietowani uznali, że atmosfera podczas kursu była na bardzo dobrym poziomie. 

Jedna osoba stwierdziła ponadto, że przyjazne nastawienie prowadzącego zachęcało do 

aktywnego uczestnictwa w kursie. 

 

3) Ocena współpracy z prowadzącym podczas odbywania kursu w opinii uczestników. 

Ankietowani zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na powyższe zagadnienie dokonując 

oceny w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – niezadowalająca, a 5 – zadowalająca. 

Wszyscy respondenci (13 osób) wskazali na bardzo dobrą, zadowalającą współpracę z 

prowadzącym kurs. 

 

4) Ogólna ocena prowadzącego kurs w opinii uczestników. 

Uczestnicy zostali poproszeni o dokonanie oceny ogólnej prowadzącego kurs poprzez 

wskazanie odpowiedniej wartości w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – słaba, a 5 – zadowalająca. 

Wszyscy ankietowani (13 osób) ocenili prowadzącego kurs bardzo dobrze. Przy tym pytaniu 

pojawiły się też odpowiedzi, że prowadzący miał wysoką kulturę osobistą, był otwarty, posiadał 

bogatą wiedzę, płynnie i klarownie przekazywał informacje. 

 

III. Ocena pobytu 



 
 

 

1) Jakość zakwaterowania (warunków lokalowych i sanitarnych) w miejscu pobytu w opinii 

uczestników. 

Ankietowani udzielili odpowiedzi na powyższe zagadnienie dokonując oceny w skali od 1do 5, 

gdzie 1 oznacza – słabe, a 5 – bardzo dobre.  

Wszystkie ankietowane osoby określiły jakość zakwaterowania (warunki lokalowe i sanitarne) 

na bardzo dobrym (11 osób) lub dobrym (2 osoby) poziomie.. 

 

2) Ocena jakości wyżywienia w opinii uczestników. 

Uczestnicy zostali poproszeni o dokonanie oceny wyżywienia podczas pobytu poprzez 

wskazanie na skali wybranej wartości od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – słabe, a 5 – bardzo dobre. 

Uczestnicy mobilności ocenili jakość wyżywienia jako bardzo dobrą (12 uczestników) lub dobrą 

(1 osoba). Jedna osoba wskazała, że podobała jej różnorodny wybór posiłków. 

 

3) Ocena atrakcyjności programu kulturowego (wycieczki, organizacja czasu wolnego) w opinii 

uczestników. 

Ankietowani zostali poproszeni o dokonanie oceny powyższego zagadnienia poprzez wskazanie 

wybranej wartości w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza - słaby, a 5 – zadowalający. 

Uczestnicy mobilności ocenili atrakcyjność programu kulturowego jako bardzo dobrą (12 

uczestników) lub dobrą (1 osoba). 

 

4) Jakość mentoringu ze strony organizacji przyjmującej (opieka podczas mobilności, reakcja na 

pytania, skargi, problemy) w opinii uczestników. 

Respondenci udzielili odpowiedzi na powyższe zagadnienie wskazując wybraną na wartość na 

skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – słaba, a 5 – zadowalająca. 

Wszyscy ankietowani uznali, że zadowalająca była jakość mentoringu ze strony organizacji 

przyjmującej. Pojawiły się tutaj także odpowiedzi, że duże znaczenie miał klarowny przekaz i 

pomoc. 

 

5) Jakość wsparcia ze strony organizacji przyjmującej (np. pomoc językowa) w opinii uczestników. 

Ankietowani udzielili odpowiedzi na powyższe zagadnienie wybierając odpowiednią wartość w 

skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza – słaba, a 5 – zadowalająca. 

Wszyscy uczestnicy mobilności ocenili wsparcia udzielanego przez organizację przyjmującą jako 

bardzo dobrą. Dla jednej o osób ważnym aspektem była możliwość kontaktu z 

przedstawicielem organizacji przyjmującej o każdej porze dnia i nocy w razie dodatkowych 

pytań. 

 

Opracowała: 

Sylwia Niedzielska 

(koordynator projektu) 


