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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 ?

Analiza ankiet modułu Working at Heights GWO BST
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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 ?

Analiza ankiet modułu Working at Heights Refresher GWO BST
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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 ?

Analiza ankiet modułu First Aid GWO BST
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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 ?

Analiza ankiet modułu First Aid Refresher GWO BST
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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 ?

Analiza ankiet modułu Fire Awareness GWO BST
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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 ?

Analiza ankiet modułu Manual Handling GWO BST



 
 

 

biuro@wertykal.pl 

www.wertykal.pl 

P.H.U. WERTYKAL s.c. 

ul. Łąkowa 1 
32-080 Zabierzów 

 

 

tel.: +48 12 346 12 18 
 

 

 

NIP 5130093669 
REGON 12009809 

 

BNP Paribas Polska S.A. 
45 1600 1039 0002 0033 2155 2001 

 

 

 
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

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 ?

Analiza ankiet modułu Sea Survival GWO BST
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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 ?

Analiza ankiet modułu Advanced Rescue Training GWO BST


