
 

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość 
 

 

  

Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego.  

Arkusz ewaluacyjny: wstępna diagnoza stanu wiedzy i umiejętności  
1.1.1 Podstawy obsługi komputera i połączeń z Internetem maj 2014  

 
Data…………………… 
 
1. Status 

      Uczeń         Osoba niepełnosprawna            Osoba 50+     Bezrobotny 
 
2. Wykształcenie 

      Podstawowe                                           Średnie ogólne 

      Gimnazjalne                                           Średnie zawodowe 

      Zasadnicze                                             Wyższe 
 
3. Czy posiada Pan/i umiejętność obsługi komputera? 

    Zdecydowanie tak           W pewnym stopniu           Nie 
 
4. Czy potrafi Pan/i przeglądać zawartość komputera przy pomocy ikony Mój Komputer? 

    Zdecydowanie tak           W pewnym stopniu           Nie 
 
5. Czy potrafi Pan/i tworzyć i usuwać katalogi? 

    Zdecydowanie tak           W pewnym stopniu           Nie 
 
6. Czy potrafi Pan/i korzystać z edytora tekstowego (MS Word, Open Office)? 

     Zdecydowanie tak           W pewnym stopniu           Nie     
 
7. Czy potrafi Pan/i korzystać z internetu? 

    Zdecydowanie tak           W pewnym stopniu           Nie     
 
8. Czy potrafi Pan/i korzystać z przeglądarek internetowych? 

    Zdecydowanie tak           W pewnym stopniu           Nie    

   Z jakich:  Internet Explorer  Opera   Mozilla Firefox  Google Chrome 

 
9. Czy potrafi Pan/i korzystać z poczty internetowej e-mail? 

    Zdecydowanie tak           W pewnym stopniu           Nie     
 
10. Czy potrafi Pan/i korzystać z forów internetowych? 

     Zdecydowanie tak           W pewnym stopniu           Nie     
 
11. Czy potrafi Pan/i korzystać z komunikatora Skype? 

     Zdecydowanie tak           W pewnym stopniu           Nie     
 
12. Inne uwagi 

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego.  

 

Arkusz ewaluacji końcowej kursu  
1.1.2 Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. Elearning październik 2014  

Obok wybranej odpowiedzi proszę wpisać X w pole lub na skali ocen 
Wypełniony arkusz ewaluacji proszę wysłać w wersji elektronicznej wykładowcy oraz 
Koordynatorowi Szkoleń (P. Monika Kaczmarska, adres str. 10 materiałów metodycznych) 
 
Data …       Grupa ................ 
 
1. Czy korzystałeś z założeń metodycznych: 

       a. drukowane materiały   Tak  Nie 

       b. zamieszczone na stronie projektu Tak  Nie  
 

2. Czy zrozumiałeś cele, zadania kursu:  Tak  Nie 
        
3. Proszę ocenić przydatność materiałów i zajęć 

 
4. Ocena własnych umiejętności po kursie 

  

 

 
5. Jak zastosuje uzyskane umiejętności 

  

 

 
6. Inne uwagi 

 
 
 
 
 
 
 

a. Korzystanie z systemu operacyjnego 

Windows 

b. Wykorzystanie podstawowych 

aplikacji (Word, PowerPoint) 

c. Wykorzystanie sieci Internet w 

procesie kształcenia 

a. w kształceniu 

b. w pracy 

c. w czasie wolnym 
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Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego.  

Arkusz ewaluacji 
 

Arkusz ewaluacyjny końcowy kursu  
1.2.2. Elearning on-line E-społeczeństwo maj 2015 

 

Obok wybranej odpowiedzi proszę wpisać X w pole lub na skali ocen 
Wypełniony arkusz ewaluacji proszę wysłać w wersji elektronicznej wykładowcy oraz 
Specjaliście ds. Szkoleń (P. Monika Kaczmarska, adres str. 10 materiałów metodycznych) 
 

Data……………………       Grupa .................. 
 
1. Czy korzystałeś z założeń metodycznych: 

       a. drukowane materiały   Tak  Nie 

       b. zamieszczone na stronie projektu Tak  Nie  
 

2. Czy zrozumiałeś cele, zadania kursu:  Tak  Nie 
        
3. Proszę ocenić przydatność materiałów i zajęć 

 
4. Ocena własnych umiejętności po kursie 

  

 
 

5. Jak wykorzystujesz uzyskane umiejętności 
  

a) Skype. Podaj średnią ilość rozmów dziennie …………... i tygodniowo  ……………….. 

b) E-mail. Średnia ilość wysyłanej korespondencji dziennie……….…. i 

tygodniowo……..…….. 

c) Przygotowanie prezentacji                     TAK         NIE    

d) Najczęściej odwiedzane strony internetowe 

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

Inne uwagi 
 

 

a. Korzystanie z sieci Internet w 

procesie kształcenia (e-learningu) 

b. Wykorzystanie technik 

informacyjnych w e- zakupach,  

e-płatności, e-administracji 
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Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego.  

Arkusz hospitacji zajęć dydaktycznych 
 

przeprowadzonej w dniu: ..................................... 
 
 
Wykładowca prowadzący hospitowane zajęcia: ............................................................................. 
        (stopień naukowy, imię i nazwisko) 

 
Hospitujący: .................................................................................................................................... 
      (stopień naukowy, imię i nazwisko) 

 
Temat zajęć: .................................................................................................................................. 
 
Ocena hospitowanych zajęć: 

1. Konstrukcja zajęć: ................................................................................................................ 

2. Przygotowanie prowadzącego: ............................................................................................ 

3. Sposób określenia celu zajęć: ............................................................................................. 

4. Czy cel zajęć został zrealizowany: ...................................................................................... 

5. Komunikatywność prowadzącego: ...................................................................................... 

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

6. Umiejętność nawiązania kontaktu ze słuchaczami i ich aktywizacji: ................................... 

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

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

7. Inne (wykorzystanie pomocy audiowizualnych, wykazanie związku z praktyką, itp) : ......... 

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

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

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

8. Ogólna ocena i zalecenia hospitującego: ............................................................................ 

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

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

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

 
 
 
........................................       .......................................... 
    (wykładowca hospitowany)             (hospitujący) 

 


