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1. Czy kurs spełnił założone przez Panią cele zawarte w 
projekcie Erasmus + ? 
  
• tak – 100% 
• nie 
• trudno powiedzieć 

100% 

5



2. Czy poleciłaby Pani innym osobom udział w programie i 
projekcie Erasmus + KA1? 
  
• tak – 100% 
• nie 
• trudno powiedzieć 

100% 

5



3. Czy szkolenie było odpowiednio przygotowane od strony 
organizacyjnej? 
  
• tak -100% 
• nie  
• trudno powiedzieć 

100% 

5



100% 

5

4.  Czy organizacja wyjazdu była Pani zdaniem prawidłowa? 
  
• tak-100% 
• nie  
• trudno powiedzieć 



100% 

5

5. Czy pomoc, którą oferowała organizacja przyjmująca była 
Pani zdaniem wystarczająca? 
  
• tak-100% 
• nie  
• trudno powiedzieć 



100% 

5

6. Czy szkolenie spełniło Pani oczekiwania? 
  
• tak-100% 
• nie 
• trudno powiedzieć 



100% 

5

7. Czy informacje zdobyte na szkoleniu zwiększyły Pani 
kompetencje i umiejętności zawodowe? 
  
• tak-100% 
• nie 
• trudno powiedzieć 



100% 

5

  

8. Czy prowadzący szkolenie przekazywał informacje w 
przystępny sposób? 
  
• tak -100% 
• nie  
• trudno powiedzieć 



100% 

5

  

9. Czy była możliwość zadawania dodatkowych pytań? 
  
• tak-100% 
• nie 
• trudno powiedzieć 



100% 

5

  

10. Czy ilość prezentowanego materiału była wystarczająca? 
  
• tak-100% 
• nie  



100% 

5

11. Czy prezentacja i materiały szkoleniowe był pomocne w 
trakcie szkolenia? 
  
• tak-100% 
• nie  
• trudno powiedzieć 



100% 

5

12. Czy odpowiadała Pani atmosfera panująca na 
szkoleniu? 
  
• tak-100% 
• nie 
• trudno powiedzieć 



100% 

5

13. Jak ocenia Pani przydatność zdobytej wiedzy/umiejętności 
w dalszym rozwoju zawodowym? 
  
• dobrze-100% 
• źle 
• trudno powiedzieć 



100% 

5

14. Czy na szkoleniu miała Pani możliwość nawiązać kontakty 
międzynarodowe? 
  
• tak-100% 
• nie  



100% 

5

15. Czy po odbytej mobilności podtrzymuje Pani kontakty z 
poznanymi uczestnikami z podczas kursu? 
  
• tak-100% 
• nie  
• trudno powiedzieć 



  

16. Dodatkowe spostrzeżenia, którymi Pan/Pani chce się 
podzielić. 
  
- dobry kontakt z organizacją przyjmującą 
- rozwój językowy, osobisty, kulturowy, społeczny 



Podsumowanie wyników przeprowadzonej ankiety wśród 5 osób - uczestniczek 
projektu  w programie Erasmus+ po odbyciu mobilności do Hiszpanii- grupa 

Edukacja włączająca 
  

Mobilność do Hiszpanii, do Barcelony na szkolenie: „Special Education 
Classroom Effective Strategies  and Productive Learning Environmemt”ramach 
projektu „Europejskie doskonalenie kadry kluczem do nowoczesnej edukacji” 

została jednomyślnie  bardzo wysoko oceniona przez uczestniczki: 
 
1. Dzięki niej  pełni osiągnięte zostały cele projektowe. 
2. Szkolenie miało bardzo wysoki poziom mertytoryczny i było prowadzone w 

atrakcyjny dla odbiorców sposób. 
3. Organizacja wyjazdu i szkolenia  w pełni spełniła oczekiwania uczestniczek. 
4. Dzięki tej mobilności wzrosły  kompetencje zawodowe, językowe, kulturowe 

uczestniczek. 
5. Szkolenie pozwoliło na nawiązanie kontaktów międzynarodowych , które są 

podtrzymywane nadal. 
6. Program Erasmus+ jest bardzo rozwojowy i godny polecenia innym. 
 
  
                   


