Ankieta monitorująca prowadzenie działań szkoleniowych prowadzonych przez
Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania

Drodzy Państwo,
uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. Dostarczone przez Państwa informacje, uwagi
i sugestie posłużą jako źródło wiedzy dla nas o tym, czy jesteście Państwo zadowoleni
z prowadzonych działań szkoleniowych.

Ankieta jest anonimowa.

Nazwa szkolenia: …………………………………………………………………………….
Data szkolenia: ………………………………………………………………………………

Proszę o udzielenie informacji w skali od 1 do 5 gdzie 1 oznacza źle/słabo a 5- bardzo dobrze.
Odpowiedz należy zaznaczyć znakiem „X”
Jeżeli twoja ocena wynosi poniżej 4 proszę o uzasadnienie tej oceny w linijkach poniżej.
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W jakim stopniu obyte szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?
Czy treść szkolenia odpowiadała jego tytułowi i tematowi?
Jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytych informacji pod
względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności?
W jakim stopniu uzyskane informacje pogłębiły Pani/Pana wiedzę
teoretyczną z omawianego na szkoleniu obszaru?
Proszę ocenić na ile szkolenie było dostosowane do Państwa
potrzeb i oczekiwań?
W jakim stopniu zdobyta na szkoleniu wiedza wpłynie na
Pani/Pana decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie?
Proszę ocenić wiedzę prowadzącego i jego przygotowanie
merytoryczne?

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Szkolenie
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Proszę ocenić sposób
prowadzącego szkolenia.

przekazywania

informacji

przez

W jakim stopniu ocenia Pani/Pan ogólną organizację szkolenia?
(np. miejsce organizacji, warunki sali szkoleniowej)

Uzasadnienie odpowiedzi poniżej 4:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Odpowiedz należy zaznaczyć znakiem „X”

Płeć:
 kobietą
 mężczyzną
Miejsce zamieszkania:
 wieś
 miasto
Wiek:
 do 18 do 30 lat
 powyżej 30 lat

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Szkolenie
współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

