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Ankieta dla uczestników/czek na zakończenie projektu "Aktywni z głową "
realizowanego przez Parafię Rzymsko-Katolicką w Kobylance 

Ankieta  jest  ANONIMOWA  i  ma  na  celu  ewaluację  działań  przeprowadzonych  w  szkoleniu.
Prosimy  o  dokończenie  poniżej  umieszczonych  zdań  subiektywnie,  wyczerpująco  i  zgodnie
z prawdą.

1. Czy wiedza o samoorganizacji i współpracy była dla ciebie nowością?

a. TAK

b. NIE

c. NIE WIEM

2.  Czy udział w projekcie/szkoleniu pomógł Ci w zrozumieniu jak planowanie i współpraca
wpływa na kształt społeczeństwa?

a. TAK

b. NIE

c. NIE WIEM

3. Czy uważasz, że aktywność społeczna, to Twoja droga samorozwoju/samorealizacji?

a. TAK

b. NIE

c. NIE WIEM

4. Czy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności była potrzebna praca w grupach działania?

a. TAK

b. NIE

c. NIE WIEM

5. Czy poznane treści  na  spotkaniach,  wykładach,  wyjazdach spowodowały,  że  będziesz do
nich wracać, korzystać, upowszechniać?

a. TAK

b. NIE

c. NIE WIEM
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6. Czy komunikacja i treści spotkań, wykładów były dopasowane do Twojego rozumowania?

a. TAK

b. NIE

c. NIE WIEM

7. Jak oceniasz prowadzących, ich kompetencje, chęć udzielania odpowiedzi na pojawiające się
pytania? 

a. DOBRZE

b. BARDZO DOBRZE

c. PRZECIĘTNIE

8. Jak oceniasz w skali 1-5, ważność treści, dla Twojego zaangażowania w sprawy społeczne? 
Proszę odpowiedzieć, gdy:

1 oznacza: treści są nieprzydatne
5 oznacza: treści są podstawowe, bardzo mi pomogą

1 2 3 4 5

9. Jak oceniasz w skali 1-5, potrzebę dalszego rozwijania poznanych treści i umiejętności?
Proszę odpowiedzieć, gdy:

1 oznacza: nie muszę ich pogłębiać, rozwijać
5 oznacza: widzę konieczność ich zgłębiania

1 2 3 4 5

10. Jak oceniasz w skali 1-5, potrzebę takich spotkań, szkoleń dla Twoich rówieśników?
Proszę odpowiedzieć, gdy:

1 oznacza: takie sprawy nie są dla nich ważne
5 oznacza: zainteresują się, gdy zobaczą 

1 2 3 4 5

DZIĘKUJEMY ZA UZUPEŁNIENIE ANKIETY


