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Szanowni Wykładowcy modułu w ramach projektu „Opieka nad osobami młodymi“   

  

W ramach projektu „Opieka nad osobami młodymi“ opracowaliśmy kilka modułów i pomocy dla 

przeprowadzenia lekcji. W ostatnich dniach poznaliście te moduły, gdyż przeprowadziliście szkolenie 

jednego z tych modułów.   

Nas interesują szczególnie Wasze doświadczenia zebrane na lekcjach modułów. Jakie treści przekazaliście 

uczestnikom? Co z tego znajdzie zastosowanie w codziennej pracy uczestników? Interesują nas Wasze 

doświadczenia i Wasze zdanie odnośnie szkolenia, gdyż taka informacja zwrotna pomaga nam jeszcze lepiej 

dopasować treści nauczania i przebieg modułu do potrzeb uczących się. Przez co jesteśmy także w stanie 

opracować jeszcze lepsze wskazówki dla was odnośnie realizacji szkolenia.    

  

Wszystkie informacje, które nam przekażecie, traktowane są poufnie i wykorzystane będą wyłącznie przez opiekuna 

naukowego do celów analizy i udoskonalenia modułu.   
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Dziękuję serdecznie za Waszą współpracę   

  

  

Wasza 

Barbara Knigge-Demal  

Opiekun naukowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajdują się pytania, na które prosimy o odpowiedź. W celu zwiększenia przejrzystości pytań 

podzieliliśmy je w ankiecie na zakresy tematyczne. Pierwsze pytania odnoszą się do Was, jako 

wykładowców szkolenia, w części A prosimy o ocenę modułów i przygotowania szkolenia.      

  

W części B chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie doświadczenia zebraliście odnośnie realizacji lekcji z 

uczestnikami oraz odnośnie modułu. Na koniec w części C zapytamy was o zadowolenie ze szkolenia i 

modułu.     

  

Wszystkie informacje, które nam przekażecie, traktowane są poufnie i wykorzystane będą wyłącznie przez opiekuna 

naukowego do celów analizy i udoskonalenia modułu.   

Kilka danych odnośnie osoby   
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Forma: Pani    

Wiek 

Tytuł modułu:  

  

 
Miejsce przeprowadzenia lekcji:  
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Część A: Przygotowanie szkolenia i ogólna ocena modułu    

  

Jak bardzo zaznajomieni byliście Państwo z treścią i przebiegiem modułu przed rozpoczęciem 

szkolenia?  

Poniżej znajduje się kilka wypowiedzi odnośnie przygotowania szkolenia i oceny modułu. Jeżeli Pan/Pani 

zgadza się z tą wypowiedzią, prosimy zaznaczyć tak (zgadza się). Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z tą 

wypowiedzią, prosimy zaznaczyć nie (nie zgadza się).   

Prosimy o znaczenie każdej wypowiedzi.  

  

   Zgadza się    tak       nie  

Dzięki przygotowaniu do szkolenia mogłem/mogłam nabrać właściwego nastawienia  

1. odnośnie treści i metod modułu.   

Podręcznik dla modułów jest tak skonstruowany, że otrzymałem/otrzymałam 

2. wszystkie ważne informacje, które potrzebuję do przygotowania szkolenia.   

Przebieg modułu, kwalifikacje oraz wyniki nauczania   

3. są sformułowane w sposób zrozumiały.   

Opis modułu umożliwia właściwe    

4.        wywnioskowanie i opracowanie treści modułu.  

Rozmowy z osobą odpowiedzialną za moduł przygotowały mnie  

5. w sposób kompleksowy do realizacji modułu.    

Rozmyślania w module odnośnie kształtowania lekcji  

6. były dla mnie zrozumiałe.   

7. Niektóre elementy modułu pozostały dla mnie niejasne, aż do rozpoczęcia szkolenia.    

 

8. Podręcznik dla wykładowców był dobrym wprowadzeniem do realizacji modułu. 

Odbyło się wewnętrzne szkolenie wykładowców modułu,   

9. które dobrze przygotowało mnie do pracy jako wykładowca.   

10. Poniżej wyszczególnienie, co można poprawić w modułach:   

 

   
  

  

  

 

              Pan  
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Część B: Lekcje oraz ich zastosowanie w codziennej pracy   3 

  

Poniższe wypowiedzi odnoszą się do tego, jakie są Państwa odczucia odnośnie lekcji oraz jakie są szanse, że 

uczestnicy wdrożą nową wiedzę w swojej pracy zawodowej?   

  

Poniżej lista wypowiedzi odnośnie zastosowania treści lekcji/modułu. Jeżeli Pan/Pani zgadza się z tą 

wypowiedzią, prosimy zaznaczyć tak (zgadza się). Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani z tą wypowiedzią, prosimy 

zaznaczyć nie (nie zgadza się).   

Prosimy o znaczenie każdej wypowiedzi.  

   

    Zgadza się   tak  nie  

Uczestnicy potrafią realizować w swojej codziennej pracy  

1. wyuczone procedury działania.   

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli lepiej  

2. radzić sobie z problemami codziennej pracy zawodowej.   

W ramach szkolenia omawiano problemy, które często występują 

3. w codziennej pracy uczestników, oraz opracowano ich rozwiązania.   

Szkolenie przyczyni się do tego, że uczestnicy będą częściej dokonywać   

4.   

refleksji odnośnie własnej pracy.   

Wszyscy uczestnicy byli w stanie sprostać wymaganiom   

5. stawianym w prowadzonych lekcjach.   

Treści modułów są zgodne z  

6. zainteresowaniami uczestników.   

Moduły nie były zgodne z potrzebami   

7. uczestników.  

Poziom wymagań dla modułu był zorientowany na  

8. wstępną wiedzę uczestników.    

Uczestnicy mogli w ramach szkolenia dowiedzieć się,  

9. co wiedzą i potrafią.   

Nie zawsze treść modułu była   

10. dla uczestników interesująca.   

Treści modułu nie miały wiele wspólnego  

11. z codzienną pracą uczestników.   

  

  

Część C: Zadowolenie ze szkolenia   

  

Za pomocą poniższych wypowiedzi chcemy się dowiedzieć, czy jesteście Państwo zadowoleni z lekcji i modułów.     

Jeżeli Pan/Pani zgadza się z tą wypowiedzią, prosimy zaznaczyć tak (zgadza się). Jeżeli nie zgadza się 

Pan/Pani z tą wypowiedzią, prosimy zaznaczyć nie (nie zgadza się).   

Prosimy o znaczenie każdej wypowiedzi.  

     

  

    Zgadza się         tak        nie  
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1. Realizacja modułu sprawiała mi przyjemność.     

2. Cieszę się z tego, że mogłem/mogłam tworzyć to szkolenie.      

3. Jestem zadowolony/zadowolona z lekcji i ukończonego szkolenia.   

4. Realizacja modułu związana była z kilkoma problemami.      

5. Opłacało się brać udział w szkoleniu.  
  
 

6. Podczas szkolenia często zadawałem/zadawałam sobie pytanie, co uczestnicy mają 

począć z tą wiedzą?   

7. Nie jest nadal dla mnie jasne, jaki cel ma ten moduł osiągnąć?  

8. Gdybym jeszcze raz dostał/dostała ofertę realizacji modułu, chętnie ją przyjmę.   

9. Wolałbym/wolałabym zrealizować szkolenie na podstawie wyłącznie własnego 

przygotowania i zrealizowania lekcji.    

10. Obecnie nie mam zamiaru realizowania szkolenia z modułu.   

11. Cieszę się na przekazania informacji o szkoleniu mojemu zleceniodawcy.  

 

 

 

 

Co mam jeszcze do powiedzenia odnośnie dla osób opracowujących moduł:  

  

  

  

  

  

  

 

 

Bardzo dziękuję za współpracę i serdecznie pozdrawiam w imieniu opiekuna naukowego   

  

Prof. Dr. Barbara Knigge-Demal   


