
                              

3. Jakie treści szczególnie Państwa zaciekawiły, 

zaskoczyły, zmieniły sposób myślenia o dziecku  

i jego potencjale? 

 ...........................................................................................................................   

 ...........................................................................................................................   

4. O jakie treści warto wzbogacić materiał szkoleniowy, 

aby był bardziej przydatny dla rodziców? 

 ...........................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................   

Dziękuję za wypełnienie formularza 

 

Imię i nazwisko uczestnika szkolenia* 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

Rodzic ucznia ze Szkoły w: 

a) Adamowiźnie 

b) Piastowie 

c) Warszawie 

*Przekazanie wypełnionej ankiety potwierdza skorzystanie ze szkolenia oraz odebranie 

materiałów szkoleniowych i profili uzdolnień dzieci.

Ankieta ewaluacyjna szkolenia dla rodziców – 
uczestników projektu Akademia Pedagogiki Specjalnej 

Uczelnią Młodego Odkrywcy 

Szanowni Państwo, 

Dziękując Państwu za udział w Projekcie Akademia 

Pedagogiki Specjalnej Uczelnią Młodego Odkrywcy zwracam 

się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie ankiety ewaluacyjnej 

szkolenia. Ankieta ze względu na potrzeby kontrolne 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nie jest anonimowa, 

jej wyniki będą wykorzystane wyłącznie do celów statys-

tycznych, a prezentacja danych uniemożliwi identyfikację 

odpowiadających.  

Wyrażając swoją opinię, proszę zakreślić najtraf-

niejszą Państwa zdaniem odpowiedź lub uzupełnić lukę. 

Z poważaniem  

 

 

 

 

I. Ocena przydatności podejmowanej problematyki 

1. Zapoznanie rodziców i dzieci z różnymi obszarami 

pedagogiki specjalnej w tym pedagogiką zdolności jest: 

a) bardzo potrzebne 

b) przydatne  

c) nie mam zdania 

d) nieprzydatne 

e) zbędne 



                              

2. Zapoznanie rodziców z możliwościami rozpoznawania  

i wspierania dziecięcych zdolności jest: 

a) bardzo potrzebne 

b) przydatne  

c) nie mam zdania 

d) nieprzydatne 

e) zbędne 

3. Zapoznanie rodziców z problematyką dotyczącą 

dziecięcych uzdolnień w zakresie matematyki jest: 

a) bardzo potrzebne 

b) przydatne  

c) nie mam zdania 

d) nieprzydatne 

e) zbędne 

4. Zapoznanie rodziców z problematyką dotyczącą 

możliwości i uwarunkowań osiągania przez dzieci 

sukcesów jest: 

a) bardzo potrzebne 

b) przydatne  

c) nie mam zdania 

d) nieprzydatne 

e) zbędne 

II. Ocena szkolenia i materiałów szkoleniowych 

prezentowanych na konferencji lub zamieszczanych na 

stronie Projektu 
 

1. Czy szkolenie pomogło Państwu lepiej zrozumieć 

potrzeby Państwa dzieci? 

a) tak 

b) nie wiem 

c) nie 

2. Czy szkolenie uwrażliwiło Państwa na indywidualne, 

specyficzne cechy właściwe dla Państwa dziecka? 

a) tak 

b) nie wiem 

c) nie 

3. Czy szkolenie dostarczyło wskazówek, jak lepiej 

wspierać rozwój Państwa dziecka, aby zapewnić mu 

sukces edukacyjny? 

a) tak 

b) nie wiem 

c) nie 

4. Czy korzystali Państwo z materiałów zamieszonych na 

stronie Projektu, facebooku projektu lub szkoły 

a) tak 

b) nie, ale zamierzam skorzystać 

a) nie 

IV. Dla korzystających z materiałów szkoleniowych 
zamieszczonych na stronie Projektu 

1. Czy przekazane informacje były zrozumiałe?  

a) tak  

b) częściowo  

c) nie  

2. Czy informacje te pomogły zrozumieć wielość 

i różnorodność dziecięcych uzdolnień i zachęciły do 

większej wrażliwości na przejawy uzdolnień dzieci? 

a) tak  

b) częściowo  

c) nie  


