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Raport z ewaluacji szkoleń  
przeprowadzonych przez nauczycieli w roku 2022 

 
w projekcie pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838  

realizowanego w latach 2020-2022 przez Zespół Szkół Technicznych  
w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 

 
W dniu 31 sierpnia 2022 r. obyły się 2 szkolenia przeprowadzone przez dwie 

nauczycielki Zespołu Szkół Technicznych w Płocku: nauczycielkę języka angielskiego,  
i nauczycielkę języka niemieckiego, które uczestniczyły w zagranicznym kursie ICT  
w ramach realizacji projektu.  

Tytuły szkoleń i ich prowadzące: 
1. „A Satisfying School: Positive Environments and New Technologies”  – 

Małgorzata Szczepańska 
2.  „Effective strategies for learning” – Marta Marek-Głowacka 

 Celem tej ewaluacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe: czy  
szkolenie dla nauczycieli języków obcych oraz poznane metody i narzędzia TIK są 
przydatne i będą wykorzystywane na zajęciach.  

 Narzędziem był kwestionariusz ankiety oceniający szkolenie uczestnika projektu 
„Arkusz przydatności poznanych metod i narzędzi TIK” który podzielony jest na 3 
części. Część pierwsza – „Przydatność poznanych metod i narzędzi TIK” składa się z 5 
pytań zamkniętych dotyczących szkolenia. Część druga „Ocena prowadzącego” zawiera 
5 pytań, a część trzecia – „Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu” składa się z 5 pytań 
zamkniętych. 
 Każde szkolenie było ocenione przez 9 nauczycielek języków obcych Zespołu Szkół 
Technicznych w Płocku, które uczestniczyły w spotkaniu Zespołu Nauczycieli Języków 
Obcych. 

Oto wyniki ankiet: 
 

1. PRZYDATNOŚĆ POZNANYCH METOD I NARZĘDZI TIK 
 

Lp. ELEMENT SZKOLENIA Duża Średnia Mała 
1. Przydatność środków dydaktycznych 100 %   
2. Przydatność aplikacji/programów 100 %   
3. Przydatność narzędzi TIK 100 %   
4. Przydatność form i metod pracy 100 %   
5. Przydatność ćwiczeń/zadań 100 %   
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2. OCENA PROWADZĄCEGO 
 

LP ELEMENT SZKOLENIA TAK NIE trochę 
1.  Czy prowadzący wprowadził miłą atmosferę? 100 %   
2.  Czy prowadzący przekazywał wiedzę w jasny i zrozumiały sposób? 100 %   
3.  Czy prowadzący wykorzystywał różne środki dydaktyczne? 100 %   
4.  Czy prowadzący wykorzystywał nowoczesne technologie? 100 %   
5.  Czy prowadzący odpowiadał na pytania i udzielał wyjaśnień? 100 %   

 

3. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU  
 

LP ELEMENT SZKOLENIA TAK NIE trochę 
1.  Czy treść szkolenia była zgodna z twoimi oczekiwaniami? 100 %   
2.  Czy informacje zdobyte na szkoleniu zwiększyły twoją wiedzę? 100 %   
3.  Czy poznane metody i ćwiczenia będziesz wykorzystywać na zajęciach? 100 %   
4.  Czy umiejętności zdobyte na szkoleniu będą przydatne w twojej pracy? 100 %   
5.  Czy otrzymane materiały będą przydatne w twojej pracy zawodowej? 100 %   

 
 

WNIOSKI 
1. Obydwa szkolenia były bardzo przydatne, w tym aplikacje/programy, 

ćwiczenia/zadania, narzędzia TIK, formy i metody pracy. 
2. Każda prowadząca wykorzystywała nowoczesne technologie i przekazywała 

wiedzę w jasny i zrozumiały sposób. 
3. Każda prowadząca odpowiadała na pytania i udzielała dodatkowych wyjaśnień. 
4. Informacje zdobyte na szkoleniu zwiększały wiedzę każdej z uczestniczek. 
5. Wszystkie uczestniczki szkolenia w pracy zawodowej będą wykorzystywać 

zdobytą wiedzę i umiejętności, otrzymane materiały i adresy stron 
internetowych, poznane metody/programy, aplikacje i ćwiczenia z użyciem 
nowoczesnych technologii. 
 

 
 Wicedyrektor 

Tomasz Kiciński 


