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Najbardziej podobało mi się: 

trafne i profesjonalne rady odnośnie metod wspinaczkowych oraz sprzętu, sposób przekazywania 
wiedzy, dużo ćwiczeń praktycznych, ciekawie przekazana teoria, w części teoretycznej miejsce na 
poprawę prezentowanego materiału, zajęcia praktyczne, praktyczne podejście podparte 
doświadczeniem, świetne pokazanie wiedzy z zakresu ewakuacji, praktyka na wysokości, sposób 
przekazywania informacji i wyjaśnienie dlaczego są tak istotne, szkolenie prowadzone przez znających 
realia praktyków, podejście instruktorów, wesoła atmosfera, humor prowadzących 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

mały zakres wiedzy1, więcej godzin praktycznych2, więcej godzin szkolenia2 

                                                           
1  Musimy pamiętać, że zakres tematyczny szkoleń prowadzony jest wg programu rozpisanego przez GWO, który jest 
przystosowany zarówno dla osób będącymi nowicjuszami w branży, jak i dla osób, które mają już jakieś doświadczenie na 
tym polu. W przypadku, gdy bardziej doświadczony Kursant uważa, że temat nie został wyczerpany albo coś zostało 
niedopowiedziane, zachęcamy do zadawania pytań i prowadzenia dyskusji – tutaj mały zakres wiedzy może wynikać z 
ograniczenia grupy lub czasu. 
 
2 Szkolenia GWO, oprócz zakresu tematycznego, mają również ustalony czas trwania, którego nie powinno się przekroczyć. 
Przy bardziej licznych grupach czas przeznaczony na ćwiczenia praktyczne może być nieco okrojony. Zachęcamy jednak do 
wychodzenia z inicjatywą i sugerowania o większą ilość praktyki – nasi instruktorze będą chętni pomóc w dodatkowym 
przećwiczeniu zadań. 
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Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Working at Heights
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Najbardziej podobało mi się: 

ćwiczenia z resuscytacji, profesjonalne podejście, praktyka, scenariusze ratownictwa, inicjatywa 
instruktorów w różnorodność zdarzeń, praca na fantomie, scenariusz z urwaną nogą, resuscytacja, 
realizm scenariuszy, materiały, organizacja i atmosfera 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

---- 

 

 

 

 

 

 

4,55 4,60 4,65 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,00

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

First Aid
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Najbardziej podobało mi się: 

ćwiczenia praktyczne, profesjonalne podejście, podnoszenie ciężarów, atmosfera 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

---- 

 

 

 

 

 

 

4,55 4,60 4,65 4,70 4,75 4,80 4,85 4,90 4,95 5,00

Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Manual Handling
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Najbardziej podobało mi się: 

zajęcia praktyczne, profesjonalne podejście, projekcja, dogłębna wiedza prowadzącego przekazana 
w ciekawy sposób, prosty i czytelny sposób przekazania informacji, zadymione pomieszczenie, 
kontener, gaszenie pożaru, tor przeszkód, ćwiczenia praktyczne z gaśnicami, dużo przypadków 
wyjętych z życia, materiały 

 

Przede wszystkim zabrakło mi: 

---- 
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Czy szkolenie było profesjonalnie przygotowane pod
względem organizacyjnym?

Czy wymiar czasowy szkolenia był wystarczający ?

Czy treść szkolenia była przekazywana w zrozumiały i
przystępny sposób?

Czy Instruktor był dobrze nastawiony do uczestników,
odpowiadał na pytania, udzielał dodatkowych wyjaśnień?

Czy podczas szkolenia panowała dobra
atmosfera sprzyjająca komunikacji  i współpracy?

Czy w trakcie ćwiczeń praktycznych czuli się Państwo
bezpiecznie ?

Czy pomoce dydaktyczne jakimi posługiwał się instruktor były
wystarczające?

Czy szkolenie spełniło Państwa oczekiwania ?

Czy poleciłbyś to szkolenie innym ?

Czy szkolenie poszerzyło Twoje umiejetności zawodowe ?

Fire Awareness


