COMAPP: QP 1 – Kwestionariusz dla uczestników/uczestniczek (proszę wypełnić przed rozpoczęciem szkolenia)

Kwestionariusz wstępny dla uczestników/uczestniczek
COMAPP
Adnotacja:
Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiego kwestionariusza. Służy on jedynie celom
ewaluacyjnym. Pomoże nam poprawić jakość naszych przyszłych inicjatyw projektowych.
Gwarantujemy anonimowość: Państwa dane osobowe nie będą publikowane. Dziękujemy za
Państwa wsparcie!
A
Dane osobowe
Płeć:  mężczyzna  kobieta

Wiek:

Skąd dowiedziałaś/eś się o tym kursie?
 od znajomego/znajomej
 z prasy
 z innego źródła (jakiego?)

Języki:

 z ulotki

 z Internetu

Czym się obecnie zajmujesz zawodowo lub jako wolontariusz/ka?
 nauczyciel/ka dorosłych  nauczyciel/ka w szkole  wykładowca/wykładowczyni
 pracownik/pracownica społeczny/a  pracuję w radiu społecznym  student/ka
 wolontariusz/ka w organizacji pozarządowej  inne (jakie?)
B
Oczekiwania
Jakie korzyści chciałbyś/chciałabyś wynieść z kursu?

Jaką wiedzę i nowe umiejętności chciałbyś/chciałabyś zdobyć?

C
Doświadczenie nauczycielskie/trenerskie
Z jakimi grupami docelowymi zazwyczaj pracujesz lub zamierzasz pracować?

Jakich metod edukacyjnych zazwyczaj używasz? (np.: wykłady, praca w grupach, praca
indywidualna, metody ukierunkowane na ucznia, metody ukierunkowane na nauczyciela itd.)
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D
Doświadczenie w korzystaniu z elektronicznych środków komunikowania
Jakie masz doświadczenie w korzystaniu z następujących środków masowego przekazu i aplikacji
komunikacyjnych:
(1) Smartfon – użytkowanie / aplikacja
 żadne
 małe
 dość duże

 bardzo duże

Jeśli używasz smartfonów, to w jakim celu:
 telefonowanie  SMS-y  Internet  robienie zdjęć  robienie filmów
 aplikacje (proszę podać przykłady)…………………………………….
 w innych celach……………………………………
(2) Aplikacje
 żadne

 małe

 dość duże

 bardzo duże

(3) Cyfrowe / wirtualne (geograficzne) mapy (np. Google, Open Street Map…)
 żadne
 małe
 dość duże
 bardzo duże
Czy kiedykolwiek stworzyłeś/aś / edytowałeś/aś taką mapę?
 tak, za pomocę (Google, OSM…):
 nie
(4) Geocaching
 żadne
 małe
 dość duże
 bardzo duże
Czy kiedykolwiek stworzyłeś własną „skrzynkę” (ang. cache)?
 tak
 nie
(5) Komputer
 żadne

 małe

 dość duże

 bardzo duże

(6) E-mail
 żadne

 małe

 dość duże

 bardzo duże

(7) Surfowanie w sieci web / pozyskiwanie informacji z sieci
 żadne
 małe
 dość duże
 bardzo duże
(8) Media społecznościowe (np. facebook, twitter…)
 żadne
 małe
 dość duże

 bardzo duże
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(9) Blogi
 żadne

 małe

 dość duże

 bardzo duże

 dość duże

 bardzo duże

Czy prowadzisz swój blog?
 tak
 nie
(10) Robienie zdjęć
 żadne
 małe

Proszę napisać jakim urządzeniem (np. telefonem komórkowym, aparatem
cyfrowym…):
(11) Kręcenie filmów
 żadne
 małe

 dość duże

 bardzo duże

Proszę napisać jakim urządzeniem (np. telefonem komórkowym, kamerą cyfrową,
kamerą video…):
(12) Cyfrowa edycja obrazu
 żadne
 małe

 dość duże

 bardzo duże

Jakiego oprogramowania używasz? (np. Audacity, Adobe…):
(13) Nagrywanie dźwięku
 żadne
 małe

 dość duże

 bardzo duże

Proszę wskazać typ urządzenia nagrywającego:

(14) Publikowanie materiałów w sieci web
 żadne
 małe
 dość duże

 bardzo duże

(15) Inne doświadczenia:
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