
Р.Б. Питање Одговори %
1. Циљеви семинара су, по вашем мишљењу

остварени у потпуности 12 63,16%

углавном остварени 5 26,32%

делимично остварени 2 10,53%

нису остварени 0 0,00%

друго 0 0,00%

2. У којој мери сте задовољни знањима која сте  добили у току семинара

у потпуности 12 63,16%

углавном 5 26,32%

делимично 2 10,53%

нисам задовољан/на 0 0,00%

друго 0 0,00%

3. На скали од 1-5 оцените организацију семинара

1 0 0,00%

2 0 0,00%

3 1 5,26%

4 6 31,58%

5 12 63,16%

4. На скали од 1-5 оцените рад тренера

1 0 0,00%

2 0 0,00%

3 0 0,00%

4 1 5,26%

5 18 94,74%

5. На скали од 1-5 оцените колико су вам добијене информације јасне

1 0 0,00%

2 0 0,00%

3 2 10,53%

4 9 47,37%

5 8 42,11%

6. На скали од 1-5 оцените колико вам је одговарао темпо излагања вежби

1 0 0,00%

2 0 0,00%

3 7 36,84%

4 9 47,37%

5 3 15,79%

7. На скали од 1-5 оцените колико ће вам знања добијена на тренингу користити приликом писања пројекта

1 0 0,00%

2 0 0,00%

3 4 21,05%

4 5 26,32%

5 10 52,63%

8. Ваш коментар или сугестија

Одржана: 27.03.2014. у Богатићу

63,16% учесника семинара сматра да су циљеви остварени у потпуности, 26,32% да су углавном остварени, а 

10,53% да су делимично остварени.

63,16% учесника су у потпуности задовољни знањем које су добили у току семинара, 26,32% су углавном 

задовољни, а 10,53% су делимично задовољни.

63,16% учесника су организацији семинара доделили оцену 5, 31,58% оцену 4, а 5,26% оцену 3.

94,74% учесника оцењује рад тренера оценом 5, 5,26% оценом 4.

42,11% учесника је јасноћу добијених података у току семинара оценила оценом 5, 47,37% оценом 4, а 10,53% 

оценом 4.

Тема семинара веома занимњива и едукативна, али ипак преобимна за један дан предавања. Сугестија: покушати тренинг одржати у две-

Радити на унапређењу животне средине и поджавати локалне организације које се баве волонтерским радом на том пољу.

Наративни одговори

15,79% учесника сматра да темпо излагања заслужује оцену 5, 47,37% оцену 4, а 36,84% је дало оцену 3.

Очекујем више оваквих тренинга са конкретним предлозима пројеката.

Више оваквих семинара треба одржавати, да би грађани имали више информација.

Поздрављам акцију.

Корисне информације, само темпо излагањавежби да буде мало спорији.

Само темпо да буде мало спорији.

Овај семинар је јако користан и може много да нам помогне у будућем раду.

19 учесника

Извештај евалуације семинара из припреме предлога пројекта

52,63% учесника су корисност добијених знања оценили оценом 5, 26,32% оценом 4, а 21,05% оценом 3.


