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RAPORT 

z badania ankietowego realizacji szkolenia  

Posługiwanie się językiem obcym szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich 

przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja III. 

 

W maju 2014r. przeprowadzono końcowe badanie ankietowe dotyczące realizacji szkoleń w 

ramach projektu. Badanie miało na celu przede wszystkim ocenić odbiór szkoleń przez 

uczestników, ocenić przydatność szkoleń w zakresie zwiększenia umiejętności i awansu 

zawodowego oraz ocenić wpływ udziału uczestników w szkoleniu na ich samoocenę i 

podejście do samokształcenia. Ponadto badanie miało na celu ocenę strony organizacyjnej 

szkolenia. Zbadanie przydatności szkoleń od strony umiejętności praktycznych i przydatności 

w pracy zawodowej  jest bardzo istotne, ponieważ wynik badania pokazuje wpływ realizacji 

projektu na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw woj. podlaskiego. W badaniu 

ankietowym wzięło udział 140 beneficjentów tj. ponad 90% uczestników szkolenia. 

 

W ankiecie w większości zadano pytania zamknięte dotyczące w szczególności: 

 

1. Jakość szkoleń  - ocena od 1 (najniższa) do 6 (najwyższa). 

 

132 uczestników oceniło szkolenie bardzo dobrze (ocena 5 lub 6) co potwierdza, że zarówno 

od strony merytorycznej jak i organizacyjnej realizacja projektu jest zgodna z oczekiwaniami 

uczestników. Wyniki odpowiedzi przedstawia poniższy wykres: 
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2. Kolejne pytanie dotyczyło strony organizacyjnej a mianowicie czy terminy zajęć są 

odpowiednie i zapewniają możliwość uczestnictwa w szkoleniach. Znakomitej 

większości osób odpowiadały terminy zajęć co pozwoliło wszystkim uczestnikom 

skutecznie uczestniczyć w zajęciach. Wyniki przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

3. Istotnym pytaniem związanym z realizacją jednego z celów projektu było pytanie 

dotyczące oceny zwiększenia praktycznych umiejętności posługiwania się jęz. obcym 

z praktycznymi elementami jęz. biznesowego. Zwiększenie praktycznych elementów 

jęz. biznesowego było jednym z celów i założonych rezultatów realizowanego 

projektu. Uczestnicy szkolenia bardzo wysoko ocenili jakość praktyczną 

prowadzonych szkoleń – należy podkreślić, że ponad 90% badanych potwierdziło 

zwiększenie wskazanych umiejętności. Wyniki badania przedstawia poniższy wykres: 
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4. Mając na uwadze realizację celu jakim jest zwiększenie umiejętności posługiwania się 

jęz. obcym z praktycznymi elementami jęz. biznesowego realizator projektu zadał 

pytanie na ile zdobyta wiedza pozwoli na awans zawodowy? Zdaniem uczestników 

dzięki udziałowi w szkoleniach blisko 60% uczestników może liczyć na awans 

zawodowy. Wyniki przedstawia poniższy wykres: 

 

 

 

5. Na pytanie czy dzięki uczestnictwu w szkoleniach zwiększyła się Pani/Pana 

motywacja do samokształcenia i doskonalenia zawodowego uczestnicy odpowiedzieli 

następująco: 



 4 

 

Wyniki zdecydowanie pokazują, że udział w szkoleniu motywuje większość uczestników do 

samokształcenia i doskonalenia zawodowego 

 

6. Ostatnie pytanie dotyczyło chęci korzystania uczestników z oferty szkoleń językowych 

realizowanych przez firmę LINGUA. Celem pytanie było potwierdzenie jakości 

realizowanych szkoleń oraz w przypadku realizacji kolejnych projektów 

szkoleniowych na ile prowadzone szkolenia mogą zapewnić uczestników w 

przyszłości. Ponad 90% uczestników potwierdziło chęć udziału w szkoleniach 

językowych z czego zdecydowaną chęć wyraziło ponad 40%. Wyniki przedstawia 

poniższy wykres: 

 

 

  

 

 

Ankieta zawierała również pytanie otwarte dotyczące uwag związanych z realizacją szkoleń.  
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Odnosząc się do uwag uczestnicy mieli zarówno uwagi krytyczne jak i pozytywne. Główne 

uwagi to: 

- chciałabym móc ćwiczyć jęz. angielski w mówieniu, 
- jestem bardzo zadowolona, jest miła przyjemna atmosfera dzięki wykładowcy, 
- zajęcia zbyt późno się zaczynają, 
- więcej słuchania, mówienia i czytania ze zrozumieniem, 
- prowadząca jest niezastąpiona, rewelacyjna, 
- jestem zadowolona z poziomu nauczania i zaangażowania lektora, bardzo lubię zajęcia, 
- bardziej przejrzysty podział na grupy na testach i rozmowach, 
- mile widziany byłby kącik kawowy, 
 

 

Podsumowanie: 

Na podstawie wyników ankiety należy stwierdzić, ze realizacja projektu osiągnęła założone 

cele jakim jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw woj. podlaskiego poprzez 

zwiększenie umiejętności językowych pracowników tych przedsiębiorstw. Uczestnicy wysoko 

ocenili pracę lektorów, atrakcyjność zajęć, stosowane metody oraz organizację.  


