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Ankieta ewaluacyjna 
Ten formularz może zostać wykorzystany do przygotowania ankiety google online lub do przeformułowania 

poszczególnych pytań i wydruku  

 

Dziękujemy za uczestnictwo w warsztacie! 

Warsztat ……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa, data, miejsce i czas)   

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli poświęci Pan / Pani czas na wypełnienie tej ankiety 

ewaluacyjnej. Pozwoli nam to podsumować skuteczność warsztatu oraz pomoże wprowadzić 

zmiany podczas kolejnych szkoleń! 

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 

1. Jaka jest Pana / Pani ogólna ocena warsztatów? Proszę ocenić w skali 

od 1 do 5, gdzie 5 to najwyższa ocena. 

 

1  2  3  4  5 

 

2. Co podobało się Pana / Pani najbardziej w czasie warsztatów? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

3. Co podobało się Pana / Pani najmniej w czasie warsztatów? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 
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4. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź, która najlepiej pokazuje, jak Pani / Pan 

myśli o następujących kwestiach: 

 Zdecydowanie 

nie zgadzam 

się 

Nie 

zgadzam 

się 

Nie 

mam 

zdania 

Zgadzam 

się 

Zdecydowanie 

zgadzam się 

Warsztat był 

interesujący 
□ □ □ □ □ 

Program 

warsztatów był 

odpowiedni 

□ □ □ □ □ 

Ćwiczenia były 

praktyczne 
□ □ □ □ □ 

Trener miał 

szeroką widzę 
□ □ □ □ □ 

Trener był w 

stanie jasno 

wyjaśnić 

przedstawiany 

materiał 

□ □ □ □ □ 

Trener stworzył 

dobrą i miłą 

atmosferę 

□ □ □ □ □ 

Warsztat był 

dobrze 

zorganizowany 

□ □ □ □ □ 

 

 

 

 

5. Co można byłoby poprawić w czasie warsztatów? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

 

 

6. Dodatkowe uwagi (jeśli są) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety i za pozostawioną opinię! 


