FORMULAR DE FEEDBACK
Răspunsul dvs. la acest chestionar este foarte util deoarece ne ajută să ne evaluăm mai bine
activitatea, putând astfel să aducem îmbunătățiri continue calității serviciilor noastre. De aceea nu
este necesar să-l semnați dar este necesar să raspundeți cât mai deschis și detaliat.
Vă mulțumim.
Vă rugăm să bifați cu X răspunsul cu care sunteți de accord sau să încercuiți nota potrivită de la 1 la
5.

1. Care este părerea dvs. vizavi de cursul la care ați participat?

2. Notați o idee esentială pe care ați reținut-o în cadrul acestui curs

3. Evaluarea generală a sesiunii de instruire:
□ foarte bine

□ bine

□ satisfăcător

□ slab

4. Relevanța pentru activitatea dvs. profesională
□ foarte bine

□ bine

□ satisfăcător

□ slab

5. În ce masură considerați că subiectele abordate vă sunt utile ?
□ foarte utile

□ utile

□ indiferent

□ inutile
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6. Standardul general al suportului de curs (materialul distribuit):
□ foarte bine

□ bine

□ satisfăcător

□ slab

7. Cum a fost nivelul subiectelor tratate?
□ prea avansat

□ potrivit

□ prea elementar

8. Eficiența metodelor de instruire utilizate:

Metodele de instruire utilizate au fost
potrivite pentru atingerea obiectivelor
Metodele de instruire au fost bine
utilizate și m-au ajutat foarte mult să
învăț
Atmosfera creată în grup a stimulat
foarte bine învățarea și a încurajat
participarea
Cursul a fost foarte bine structurat și
mi-a oferit o multime de cunoștințe noi
M-am simțit motivat să învăț mai mult
și să contribui cu experiența mea
Conținutul cursului a fost foarte bine
adaptat la componența grupului de
participanță
Standardul prezentărilor a fost ridicat
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Metodele de instruire utilizate au
fost nepotrivite pentru atingerea
obiectivelor
Metodele de instruire nu au fost bine
utilizate și nu m-au ajutat să învăț
Atmosfera creată în grup nu a
stimulat învățarea și nu a încurajat
participarea
Cursul nu a fost bine structurat și nu
mi-a oferit cunoștinte noi
Nu m-am simtit motivat să învăț mai
mult și să contribui cu experiența
mea
Conținutul cursului nu a fost bine
adaptat la componența grupului de
participanți
Standardul prezentărilor a fost
scăzut

9. Care din subiectele tratate vă sunt cele mai utile ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
10. Care din subiectele tratate vă sunt cel mai puțin utile ?
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
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11. Indicați orice aspecte din timpul cursului care v-au plăcut sau displăcut
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................
................................................................................................................................................................
...............
12. Nu m-ați întrebat, dar aș vrea să vă spun :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................

Data ...................
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