
 

 

CAŁOŚCIOWA ANALIZA ANKIET EWALUACYJNYCH 

Kurs: „Wykorzystanie nowych technologii, aplikacji i mediów społecznościowych” w ramach projektu „Senior 
na europejskiej ścieżce edukacji” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry 
niezawodowej edukacji dorosłych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
Realizator/ organizacja wysyłająca: Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych 
Organizacja przyjmująca: IFOM 
Okres trwania kursu: 13.09.2021 – 17.09.2021 
Miejscowość: Teneryfa, Puerto de la Cruz 
 
 
W projekcie udział wzięło 12 uczestników (5 przedstawicieli Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 5 

przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu 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: 12. 

 

I. OCENA KURSU: 

1. Ocenia poziomu merytorycznego zrealizowanego kursu i jakość metod nauczania 

Wszyscy uczestnicy kursu uznali, że kurs został zrealizowany na najwyższym poziomie, zarówno program 

merytoryczny jak i jakość metod nauczania. 

2. Czas trwania kursu 

Dla 75% ankietowanych (tj. 9 osób) czas trwania kursu był odpowiedni. 3 osoby uznały, że powinien on 

trwać nieco dłużej. 

3. Program kursu 

Wszystkie ankietowane osoby uznały, że program kursu był odpowiedni. 

4. Ocena warunków technicznych i lokalowych miejsca odbywania kursu (np. dostosowanie 

oświetlenia, jakość sprzętu, dostosowanie miejsca pracy, warunki sanitarne itp.)  

Ankietowane osoby uznały, że warunki techniczne i lokalowe były bardzo dobre.  

5. Ocena zgodności działań realizowanych podczas kursu z potrzebami uczestników 

Uczestnicy kursu potwierdzili, że działania realizowane podczas kursu były zgodne z ich potrzebami. 

6. Ocena pomocy organizacji wysyłającej (FCIL) podczas kursu 

Ankietowani bardzo wysoko ocenili pomoc organizacji wysyłającej (FCIL) podczas kursu i uznali, że była ona 

bardzo przydatna. 

7. Elementy, które najbardziej podobały się uczestnikom kursu  

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

miało charakter otwarty. Wśród odpowiedzi ankietowani wymienili: 



 

 

− nowe aplikacje, programy, 

− prezentacje, 

− prowadzenie zajęć, 

− robienie plakatów, prezentacji, 

− wykłady i prace na różnych aplikacji komputerowych. 

8. Elementy, których zabrakło uczestnikom kursu 

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

im podczas kursu. Żadna z osób nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie, co wskazuje na fakt, że podczas 

kursu uczestnikom nic nie zabrakło. 

9. Problemy/trudności pojawiające się podczas kursu 

Uczestnicy zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte wskazując pojawiające się 

podczas kursu problemy, trudności. Odpowiedzi na to pytanie udzieliły 2 osoby. Pierwsza wskazała na słaby 

Internet, a druga na zbyt mała ilość komputerów.  

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

technologiami, aplikacjami i mediami społecznościowymi 

Wszyscy uczestnicy uznali, że podnieśli swoje umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się 

nowymi technologiami, aplikacjami i mediami społecznościowymi. 

11. Wpływ kursu na zwiększenie wiedzy na temat sposobów prowadzenia działalności edukacyjnej za 

pośrednictwem mediów komunikacyjnych 

Wszyscy uczestnicy kursów uznali, że ich wiedza na temat sposobów prowadzenia działalności edukacyjnej 

za pośrednictwem mediów komunikacyjnych wzrosła. 

12. Wpływ kursu na poprawę jakości zajęć dla osób dorosłych 

Ankietowane osoby wskazały, że udział w kursie i nabyta wiedza pozwolą na poprawę jakości zajęć dla 

osób dorosłych. 

13. Wpływ kursu na wzrost atrakcyjności instytucji w zakresie organizacji działań edukacyjnych dla osób 

dorosłych 

Ankietowane osoby wskazały, że udział w kursie i nabyta wiedza przyczynią się do wzrostu atrakcyjności 

instytucji w zakresie organizacji działań edukacyjnych dla osób dorosłych 

14. Wpływ kursu na podniesienie umiejętności praktycznego porozumiewania się w języku obcym 

Ankietowani oceniali wzrost swoich umiejętności praktycznego porozumiewania się w języku obcym dzięki 

udziałowi w projekcie. Wszystkie osoby wskazały, że wzrosły ich umiejętności praktycznego posługiwania 

się w języku angielskim.  

15. Wpływ kursu na podniesienie umiejętności interpersonalnych i rozwój osobisty 

Wszyscy respondenci uznali, że dzięki udziałowi w kursie podniosły się ich umiejętności interpersonalne i 

ich rozwój osobisty. 



 

 

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

Wszystkie osoby biorące udział w kursie i wypełniające ankiety potwierdziły, że kurs pomógł im podnieść 

umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności pracy w zespole. 

17. Wpływ kursu na podniesienie umiejętności społecznych 

Uczestnicy kursu wskazali, że kurs w bardzo dużym stopniu przyczynił się do podniesienia ich umiejętności 

społecznych.  

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

Uczestnicy kursu jednoznacznie stwierdzili, że udział w kursie podniósł ich wiedzę na temat kultury, 

tradycji, obyczajów panujących na Teneryfie.  

19. Przydatność kursu w dalszej działalności organizacji 

Wszyscy ankietowani uznali, że kurs jest przydatny dla dalszej działalności wszystkich organizacji 

zaangażowanych w projekt. 

20. Wpływ kursu na szanse organizacji na podejmowanie skuteczniejszych działań promocyjnych, 

informacyjnych, edukacyjnych 

Wszyscy uczestnicy kursu wskazali, że kurs w bardzo dużym stopniu pozwoli na zwiększenie szans 

organizacji na podejmowanie skuteczniejszych działań promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych. 

 

II. OCENA PROWADZĄCEGO KURS: 

Sposób przekazywania informacji (przystępny, klarowny?), dbałość o dobrą atmosferę podczas kursu, ocena 

współpracy z prowadzącym podczas odbywania kursu, ogólna ocena prowadzącego kurs 

Uczestnicy kursu jednoznacznie wskazali, że sposób przekazywania informacji był bardzo dobry, był przystępny i 

klarowny. Prowadzący kursy zadbali o bardzo dobrą atmosferę podczas zajęć. Współpraca z prowadzącym 

podczas odbywania kursu dla każdego z uczestników była zadowalająca. Wszyscy ankietowani wskazali stopień 

zadowalający jako ogólną ocenę prowadzącego kurs.  

 

III. OCENA POBYTU: 

Ocena jakości zakwaterowania, tj. warunków lokalowych (np. pokoje mieszkalne) i sanitarnych (np. łazienki) 

w miejscu pobytu, ocena jakości wyżywienia, ocena atrakcyjności programu kulturowego (wycieczki, 

organizacja czasu wolnego), ocena jakości mentoringu ze strony organizacji przyjmującej, np. opieka podczas 

mobilności, sposób reakcji na pytania, skargi, problemy itp. oraz ocena jakości wsparcia ze strony organizacji 

przyjmującej, np. pomoc językową 

Uczestnicy kursu odpowiadając na pytania dotyczące oceny pobytu na kursie na Teneryfie stwierdzili, co 

następuje: 



 

 

1. Jakość zakwaterowania, tj. warunków lokalowych (np. pokoje mieszkalne) i sanitarnych (np. łazienki) w 

miejscu pobytu została oceniona bardzo dobrze. 

2. Jakość wyżywienia oceniona jest bardzo dobrze.  

3. Program kulturowy (wycieczki, organizacja czasu wolnego) został oceniony jako atrakcyjny (poziom 

zadowalający). 

4. Jakość mentoringu ze strony organizacji przyjmującej, np. opieka podczas mobilności, sposób reakcji 

na pytania, skargi, problemy itp. została oceniona jako zadowalająca. 

5. Jakość wsparcia ze strony organizacji przyjmującej, np. pomoc językową została oceniona jako 

zadowalająca. 

 

 

 

 


