Project CARETRAINING
PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE

Projekt CARETRAINING
KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can
respond.
Give a figure from 0 to 5 (0= fully disagree – 5= fully agree)
If you don’t like to answer some of the questions or you don’t have an opinion just put in a ‘X’

Proszę wypełnić poniższy kwestionariusz. Może to uczynić każda osoba zaangażowana w którąś z
częsci projektu.

Proszę wstawić cyfrę od 0 do 5 (0=całkowicie się nie zgadzam – 5=w pełni się zgadzam)
Jeżeli nie chcą Państwo odpowiadać na któreś z pytań lub nie mają zdania proszę o wstawienie “X”.
European cooperation –
transnationality
Współpraca europejska międzynarodowość

Your
figure:
0 to 5
Twoja
ocena:
0 do 5

-

The partnership led towards
a more intensive European
cooperation
Partnerstwo zaowocowało
bardziej intensywną
współpracą europejską
The project increased my
insights in health care
systems in other countries
Projekt zwiększył moją

Comments – explanation
Komentarze - wyjaśnienie

wiedzę na temat działania
systemów opieki zdrowotnej
w innych krajach
-

The project increased my
interest for transnational
cooperation
- Projekt zwiększył moje
zainteresowanie współpracą
międzynarodową
Partnership
Partnerstwo

-

-

-

All partners were relevant
and had the capacities to
realise the project
Wszyscy partnerzy byli
adekwatni i posiadali
zdolności wymagane do
realizacji projektu
The lead partner fulfilled his
role as coordinator
Partner wiodący wywiązał
się z zadań koordynatora
Role and task division in the
project was clear and good
Podział ról i zadań w
projekcie był jasny I
prawidłowy
Each partner took his
responsibility in the project
Każdy z partnerów wziął
odpowiedzialność za swoje
działania projektowe
The communication
between lead partner and
partners was satisfying
Komunikacja pomiędzy
partnerem wiodący a
pozostałymi partnerami była
satysfakcjonująca
The communication
between partners was
satisfying
Komunikacja między
partnerami była
satysfakcjonująca

-

The partnership has
potentials for future
cooperation
- Nawiązane partnerstwo
stanowi potencjał w
kontekście przyszłej
współpracy
Quality of outputs and impact of
the project
Jakość rezultatów i znaczenie
projektu
-

The outputs of the project
were good
Rezultaty projektu są dobre
I personally have used
experiences out of the
project in my practice
Odwoływałem się do
doświadczeń projektowych
w mojej praktyce
My participation in the
project has enriched my
insights on my profession
Udział w projekcie poszerzył
zakres mojej wiedzy
zawodowej
My organisation has make
use of some project results
Moja organizacja
wykorzystała niektóre z
rezultatów projektu
The project had some
impact on my organisation’s
management
Projekt wywarł wpływ na
zarządzanie w mojej
organizacji
The project had some
impact on my organisation’s
training policy
Projekt wywarł wpływ na
politykę szkoleń w mojej
organizacji
The project increased
cooperation among my
organisation’s staff
Projekt podwyższył poziom
współpracy pomiędzy
personelem w mojej

organizacji

-

Quality control in the project
was well organised
- Kontrola jakości wewnątrz
projektu była zorganizowana
dobrze
Dissemination and valorisation
Rozpowszechnienie i waloryzacja

-

-

-

The project results are useful
for the target groups: nurses
and managers of local health
care initiatives
Rezultaty projektu są
użyteczne dla grup
docelowych: pielęgniarek
oraz osób zarządzających
lokalnymi inicjatywami
dotyczącymi opieki
zdrowotnej
My organisation is informed
about the results of the
project
Moja organizacja jest
zaznajomiona z rezultatami
projektu
Other organisations in my
region are informed on the
project results
Inne organizacje w moim
regionie są zaznajomione z
rezultatami projektu
Other organisations in my
country are informed on the
project results
Inne organizacje w moim
kraju są zaznajomione z
rezultatami projektu
Other organisations in
Europe are informed on the
project results
Inne organizacje w Europie
są zaznajomione z
rezultatami projektu

-

The dissemination tools
were appropriate to reach
the different target groups
Narzędzia służace
rozpowszechnianiu są
dobrane odpowiednio pod
kątem możliwości dotarcia
do różnych grup docelowych

Any other comments on the project you like to share ?
Dodatkowe komentarze

Thank you very much for your contribution.
Dziękuję bardzo za Państwa wkład.

