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Białystok, kwiecień 2015r. 

RAPORT 

z badania ankietowego realizacji szkolenia  

Posługiwanie się językiem obcym szansą na wzrost konkurencyjności podlaskich 

przedsiębiorstw i ich pracowników. Edycja IV. 

 

W marcu 2015r. przeprowadzono trzecie i ostatnie badanie ankietowe. Badanie było 

jednocześnie posumowaniem realizacji projektu i tym razem miało na celu ocenić jakość 

realizacji całokształtu przedsięwzięcia oraz osiągniętych efektów. Ponadto badanie miało na 

celu uzyskanie informacji o osiągniętych efektach szkolenia w tym w szczególności 

zgromadzenie informacji czy zdaniem uczestników zwiększyły się ich umiejętności 

posługiwania się jęz. angielskim i czy zdobyta wiedza pozwoli na awans zawodowy. 

 

W badaniu ankietowym wzięło udział 86 beneficjentów tj. ponad 95% uczestników szkolenia. 

Pierwsze pytania dotyczyły efektów realizacji szkoleń tj. zwiększenia praktycznych 

umiejętności posługiwania się jęz. angielskim oraz związanym z tym awansem zawodowym. 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
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Uczestnicy szkolenia uważają, że zdecydowanie zwiększyły się ich praktyczne umiejętności 

posługiwania się jęz. angielskim, stwierdziło tak ponad 90% uczestników, jednocześnie na 

awans zawodowy zdobyte umiejętności mogą wpłynąć u blisko 50% uczestników. Powyższe 

dane mogą wskazywać, że duża część uczestników uczestniczyła w projekcie nie ze 

względu na wymagania zawodowe a ze względu na własną potrzebę rozwoju.   

 

Kolejne pytania były związane z egzaminem TELC, który jest jednym z elementów szkolenia 

i jego przeprowaddzenie zaplanowano na przełom kwietnia i maja. Pytania miały na celu 

otrzymania informacji zwrotnej jak zdaniem uczestników zostałuy odebrane działaia mające 

na celu przygotowanie ich do egzaminu TELC. Badanie miało też na celu otrzymanie 

informacji czy należy powziąć dodatkowe działania pozwalające lepiej przygotować 

uczestników do egzaminu. Wyniki przedstawiają się następująco: 
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Ostatnia część ankiety to podsumowanie i całościowa ocena przez uczestników realizacji 

szkolenia. 
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Pytanie dotyczące materiałów szkoleniowych wynikało z tego, że materiały szkoleniowe 

uczestnicy otrzymali oczywiście na początku szkolenia jednak w trakcie były one cały czas 

uzupełniane o materiały dodatkowe. Ponadto ci uczestnicy, którzy wykazywali się 

szczególnym zaangażowaniem i osiągali lepsze wyniki otrzymywali dodatkowe materiały w 

formie nagród. Pytanie w ankiecie miało odpowiedzieć ogólnie jak to zostało przez 

uczestników odebrane. 

Uczestnicy bardzo wysoko ocenili jakość i organizacje szkoleń – ponad 95% uczestników 

oceniło bardzo dobrze. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich dotychczas 

realizowanych szkoleń współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Wnioskujemy, że na tak dobrą ocenę miało wpływ zapewnienie uczestnikom 

egzaminu TELC oraz dołożenie bardzo dużych starań aby dobrze przygotować do egzaminu. 

Wyniki z egzaminu będą pod koniec czerwca więc na tym etapie nie mogą być tego 

potwierdzeniem jednak po otrzymaniu wyników raport zostanie uzupełniony. 

 

Na koniec ankiety zadano pytanie otwarte „Uwagi dotyczące szkolenia? Uczestnicy mieli 

zarówno uwagi krytyczne jak i pozytywne.  

 

Główne uwagi krytyczne to .: 

- po co TELC?, zaczynać zajęcia wcześniej lub z rana. 

Uwagi pozytywne to m.in.: 

- bardzo profesjonalne podejście lektora, super prowadzący itp.  
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Podsumowanie: 

 

Wyniki badania ankietowego wskazują, że uczestnicy bardzo wysoko oceniają organizację i 

realizację szkoleń a co najważniejsze ponad 90% stwierdza, że zwiększyła się ich 

umiejętność posługiwania się jęz. angielskim. Ponadto blisko 50% uczestników stwierdziło, 

że zdobyta wiedza pozwoli im na awans zawodowy co wskazuje, że zostanie zdecydowanie 

wykorzystana w miejscu pracy. Mając na uwadze, że projekt skierowany jest do 

pracowników sektora MŚP woj. podlaskiego to jego realizacja miała wpływ na zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw woj. Podlaskiego, a tym samym został zrealizowany jest 

cel główny projektu. 


