Załącznik nr 2
do umowy
o przyznanie pomocy nr ……

(miejscowość i data)
ANKIETA
oceniająca szkolenie z zakresu ………………………………………………..........................
w dniach ..............................
Rodzaj szkolenia:

kursy

warsztaty

wyjazdy studyjne

Sektor, w jakim jest zatrudniony uczestnik szkolenia:
męŜczyzna

Płeć:
Wiek:

rolnictwo

inne

leśnictwo

kobieta

do 40 lat

40 lat i powyŜej

1. Czy zakres merytoryczny szkolenia był adekwatny do Państwa potrzeb i czy
obejmował całość problematyki?
Zdecydowanie TAK

Raczej TAK

Raczej NIE

Zdecydowanie NIE

Uwagi:...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Czy szkolenie pozwoliło Państwu zrealizować zakładane cele, w szczególności
w zakresie poszerzenia wiedzy?
Zdecydowanie TAK

Raczej TAK

Raczej NIE

Zdecydowanie NIE

3. Czy uzyskana wiedza pozwoli Państwu podjąć działania mające na celu: poprawę
konkurencyjności i dochodowości prowadzonej działalności rolniczej lub leśnej /
spełnienie odpowiednich norm krajowych i UE w zakresie ochrony środowiska,
jakości i bezpieczeństwa produkcji / poprawę warunków utrzymania zwierząt?
Zdecydowanie TAK

Raczej TAK

Raczej NIE

Zdecydowanie NIE

4. Jak oceniają Państwo materiały szkoleniowe?
bdb

db

dost

ndst

5. Jaka była organizacja szkolenia?
bdb

db

dost

ndst
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6. FACHOWOŚĆ:

bdb

db

dost

ndst

7. KOMUNIKATYWNOŚĆ:

bdb

db

dost

ndst

8. ZAANGAśOWANIE:

bdb

db

dost

ndst

9. PRACA Z GRUPĄ:

bdb

db

dost

ndst

10. Czy odpowiadał Państwu sposób realizacji prezentowanego materiału?
Zdecydowanie TAK

Raczej TAK

Raczej NIE

Zdecydowanie NIE

11. Czy informacje przekazywane przez wykładowców były dla Państwa:
a)

zrozumiałe:

tak

nie

W przypadku odpowiedzi NIE proszę uzasadnić ..............................................................
...........................................................................................................................................
b)

wyczerpujące:

tak

nie

W przypadku odpowiedzi NIE proszę uzasadnić ................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
12. Czy brał/a Pan/i udział w innym szkoleniu spośród niŜej wymienionych zakresów
tematycznych szkoleń przeprowadzanych w ramach działania „Szkolenia zawodowe
dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” PROW 2007-2013?
• Ekonomika zarządzanie gospodarstwem rolnym lub produkcją leśną.
• Zastosowanie mikrokomputerów i programów komputerowych w usprawnieniu
zarządzania gospodarstwem rolnym i leśnym.
• Upowszechnianie nowoczesnych technologii w rolnictwie i leśnictwie.
• Upowszechnianie zasad proekologicznych metod produkcji rolniczej,
a w szczególności integrowanej produkcji rolniczej i rolnictwa ekologicznego.
• Podejmowanie nowych, rynkowo zorientowanych kierunków produkcji rolnej.
• Popularyzacja nowych kierunków działalności rolniczej w celu uzyskania
dodatkowych dochodów.
• Upowszechnianie standardów jakościowych w produkcji rolniczej i leśnej.
• Poprawa jakości i higieny produkcji.
• Warunki bezpiecznego wytwarzania i przechowywania pasz w gospodarstwie
w kontekście bezpieczeństwa Ŝywnościowego.
• Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarstw na Obszarach Szczególnie NaraŜonych.
• Minimalne wymagania wzajemnej zgodności dla gospodarstw rolnych
(tzw. Cross – compliance).
• Prawidłowe warunki utrzymywania zwierząt.
• Inny (podać tytuł zakresu tematycznego szkolenia) …………………………
…………………………………………………………………………………….
tak
nie

U-2/z

2

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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