Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli uczestniczących w kursach
szkoleniowych po zakończeniu projektu Erasmus+:
„Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”.
W celu

zbadania

wpływu

kursów

na uczestniczących

w

nich

nauczycieli

przeprowadzono ewaluację w postaci ankiety. Składała się z 8 pytań, w tym jednego
podpunktu otwartego, w którym każdy nauczyciel mógł napisać własne uwagi dotyczące
kursu i jego organizacji. Udział w ankiecie wzięło 7 nauczycieli biorących udział w kursach
w czasie trwania całego projektu. Została przeprowadzona po odbytym kursie szkoleniowym,
aby sprawdzić stopień:
- przydatności poznanych metod nauczania oraz wykorzystanych materiałów,
- wykorzystywania w pracy technologii telekomunikacyjnych,
- wzrostu motywacji do samokształcenia, uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy
konferencjach.
Pierwsze pytanie dotyczyło wsparcia ze strony instytucji przyjmującej przed,
jak i w czasie wjazdu. Wszyscy ankietowani zaznaczyli „zdecydowanie tak”. Podobnie było
w drugim pytaniem, w którym pytano ocenę przydatności kursu odbytego w ramach projektu.
Tutaj również wszyscy nauczyciele biorący udział w ankiecie ocenili najwyżej zaznaczając
odpowiedź „bardzo dobrze”. W trzecim punkcie zapytano o korzyści zawodowe i osobiste
wynikające z wyjazdu na kurs. Również 100% ankietowanych odpowiedziała „zdecydowanie
tak”, co było najwyższą oceną możliwą do zaznaczenia. Czwarte pytanie dotyczyło
przydatności kursu w pracy zawodowej. Z 7 ankietowanych nauczycieli 5 odpowiedziało
„zdecydowanie tak”, co stanowi 71%, a 2 zaznaczyło odpowiedź „raczej tak” (29%).
W punkcie piątym zapytano nauczycieli, czy udział w mobilności spełnił ich oczekiwania pod
względem nowoczesnych technik i metod nauczania, technologii itp. Wszyscy ankietowany
jednogłośnie zaznaczyli odpowiedź „zdecydowanie tak”. Kolejny punkt poświęcony był
kontaktom, jakie nauczyciele nawiązali podczas mobilności i czy będą miały w przyszłości
pływ na pracę zawodową. Trzech nauczycieli odpowiedziało „zdecydowanie tak” (43%),
a czterech „raczej tak” (57%). Pytanie nr 7 dotyczyło zainteresowaniem wzięcia udziału
w przyszłości w innych projektach. Na 7 nauczycieli czworo odpowiedziało „zdecydowanie
tak”, a tylko 3 „raczej tak”. Ostatnie pytanie składało się z dwóch części. W pierwszej z nich
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spytano, czy na kursie nauczyciel zdobył wiedzę, umiejętności, kompetencje lub
doświadczenie zawodowe, których nie mógłby zdobyć bez udziału w kursie. Czworo
nauczycieli odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a troje „raczej tak”. Część druga poświęcona
była korzyściom z kursu, które nauczyciele mieli wypisać. Dwoje nauczycieli wstrzymało się
od odpowiedzi. Wśród zamieszczonych przykładów aż czworo wskazało na umiejętności
związane z

wykorzystaniem

nowoczesnych

technologii

w nauczaniu,

korzystania

z komputera, smartfona oraz dostępnych aplikacji na lekcjach przedmiotowych. Jeden
nauczyciel zwrócił uwagę na kompetencje językowe i obserwowane zajęcia w języku
angielskim. Ponadto wszyscy ankietowani nie zamieścili dodatkowych uwag związanych
z udziałem w kursach.
Celem ewaluacji było zweryfikowanie jakości realizacji i organizacji projektu, a także
poziomu spełnienia oczekiwań uczestników i przydatności zdobytej wiedzy, kompetencji
i umiejętności. Wyniki ankiet wykazały zadowolenie z udziału w kursach, a także
potwierdziły wysoki poziom przydatności otrzymanej wiedzy. Udział w kursach wpłynął
na rozwój praktycznych umiejętności istotnych dla wdrażania efektów projektu. Spotkania
kursowe miały również na celu dzielenie się zdobytą wiedzą oraz umiejętnościami.
ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI
- kursy szkoleniowe w ramach projektu
„Technologie multimedialne
drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 w Będzinie w ramach akcji
MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJIJ SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+,
akcja KA1
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, stawiając znak „x” przy wybranej
odpowiedzi:
•

Czy otrzymała Pani wystarczające wsparcie z instytucji przyjmującej
przed i w czasie wyjazdu?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak
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c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Uwagi...........................................................................................................................................
•

Jak Pani ocenia przydatność kursu odbytego w ramach projektu?
a

bardzo dobrze

b

dobrze

c

wystarczająco

d

słabo

e

źle

Uwagi...........................................................................................................................................
•

Czy jest Pani zadowolona z korzyści zawodowych i osobistych wynikających
z wyjazdu?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Uwagi...........................................................................................................................................
•

Czy uczestnictwo w kursie w ramach projektu będzie przydatne
w Pani pracy zawodowej?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak
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c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Uwagi...............................................................................................................................
•

Czy udział w mobilności spełnił Pani oczekiwania pod względem poznania
nowoczesnych technik i metod nauczania, technologii, etc.?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Uwagi...............................................................................................................................
•

Czy kontakty, jakie Pani nawiązała podczas mobilności wpłyną w przyszłości
na pracę zawodową?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Uwagi...............................................................................................................................
•

Czy w rezultacie doświadczeń jako uczestnika mobilności jest Pani
zainteresowana uczestnictwem w przyszłych projektach?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie
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e

nie wiem

• Czy zdobyła Pani wiedzę, umiejętności, kompetencje lub doświadczenie
zawodowe, które byłoby niemożliwe do zdobycia bez wyjazdu na kurs?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Jeśli tak, prosimy podać przykłady......................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
•

Prosimy o wskazanie innych uwag dla przyszłych uczestników projektu
związanych z instytucją przyjmującą oraz miejscami pobytu. Na co należy
zwrócić szczególną uwagę?

Uwagi................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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