
 

ANKIETA DLA UCZESTNIKA Ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych platformy internetowej 
NEETAKTYWIZACJA.PL 

prowadzonych w ramach projektu pn. „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na 
współpracy ponadnarodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
– Priorytet IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca 
ponadnarodowa, nr umowy o dofinansowanie projektu UDA-POWR.04.03.00-00-W264/16-00 z 
dnia 1 sierpnia 2017 r.  

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety  zbierającej istotne dane i 
informacje dot. jakości projektu. Przekazane przez Państwa informacje stanowić będą dokumenty 
źródłowe niezbędne dla monitoringi i stopnia wykonania wskaźników projektu. 

Temat wydarzenia Ogólnopolskie Warsztaty Wdrożeniowe platformy 
NEETAKTYWIZACJA 

Data wypełnienia ankiety  

Osoba prowadząca  

I. OCENA PROJEKTU 

Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi. Liczba „1” oznacza ocenę 
negatywną/zdecydowanie się nie zgadzam, liczba „3” nie mam zdania/ani dobrze ani źle, liczba „5” 
oznacza ocenę pozytywną – najlepiej, zdecydowanie się zgadzam. 
 
 
 

Skala ocen 1 2 3 4 5 

Jestem zadowolony/a z udziału w 
projekcie 

     

Udział w projekcie odpowiada na moje 
potrzeby i spełnia moje oczekiwania 

     

Dzięki udziałowi w projekcie zwiększyły 
się moje umiejętności praktyczne, 
które wykorzystam w życiu 
zawodowym 

     

Realizacja projektu jest potrzebna, 
przynosi korzyści 

     

Dzięki udziałowi w projekcie 
zwiększyłem/am wiedzę nt 
przedsięwzięć na rzecz młodzieży NEET 

     



 

II. OCENA WARSZTATÓW 

Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi. Liczba „1” oznacza ocenę 
negatywną/zdecydowanie się nie zgadzam, liczba „3” nie mam zdania/ani dobrze ani źle, liczba „5” 
oznacza ocenę pozytywną – najlepiej, zdecydowanie się zgadzam.  

Skala ocen 1 2 3 4 5 

Dzięki udziałowi w warsztatach 
zwiększyły się moje kompetencje 

     

Dzięki udziałowi w warsztatach 
zwiększyły się moje umiejętności 
praktyczne, które wykorzystam w życiu 
zawodowym 

     

Cele warsztatów były jasno określone      

Wiedzę zdobytą na warsztatach 
wykorzystam w mojej pracy 
zawodowej 

     

Metody szkolenia, środki dydaktyczne 
zostały odpowiednio dobrane do 
moich potrzeb 

     

Prowadzący szkolenie jest 
profesjonalnie przygotowany do 
szkolenia 

     

III. OCENA WARYNKÓW PRZYGOTOWANIA WARSZTATÓW 

Prosimy o zaznaczenie „x” właściwej odpowiedzi. Liczba „1” oznacza ocenę 
negatywną/zdecydowanie się nie zgadzam, liczba „3” nie mam zdania/ani dobrze ani źle, liczba „5” 
oznacza ocenę pozytywną – najlepiej, zdecydowanie się zgadzam.  

Skala ocen 1 2 3 4 5 

Lokalizacja miejsca warsztatów, 
możliwość dojazdu 

     

Dostępność miejsca dla osób z 
niepełnosprawnościami 

     

Zapewnione warunki: sala 
wyposażenie oświetelnie  

     

Jakość wyżywienia      

Jakość noclegów      

IV. Uwagi dot. warsztatów, narzędzia i inne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


