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PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH 
PROJEKT CZEKAMY NA GZUBA 2021 

FUNDACJA MATECZNIK 

Nr Umowy ZSS-IX.526.82.2021 

Pełna nazwa organizacji pozarządowej: 

Fundacja Wspierania Rodziny Matecznik 

 

Nazwa rezultatu:  

Zwiększenie wiedzy dotyczącej przebiegu porodu i opieki nad noworodkiem u uczestników 

warsztatów/webinariów 

 

Nazwa oraz forma zajęć 

(warsztaty, szkolenie, itp.) 

Webinaria Czekamy na Gzuba (4 cykle po 7 webinariów)  

 

Forma weryfikacji wiedzy 

 

Do wykonania ankiet wykorzystano formularze google, która dają możliwość budowania ankiet i 

udostępniania ich uczestnikom w trakcie spotkań on-line. Ankiety stanowiły część post-testu. 

Pod koniec każdego webinarium udostępniano uczestniczkom na chacie link do post-testu, który był 

rozbudowany o część ewaluacyjną, czasami dodatkowo dosyłano go w mailach z materiałami po 

webinarium. 

W każdej z ankiet zadawano 2 te same pytania: 

1. Oceń warsztat w skali od 1 (bardzo słabo) do 5 (bardzo dobrze), zaznaczając w każdym wierszu 

jedną cyfrę. Oceniano cztery elementy webinariów: 

• Dobór metod 

• Merytoryczne przygotowanie prowadzącego 

• Atmosferę 

• Przydatność uzyskanych informacji i zdobytej wiedzy w przyszłości 

Odpowiedzi były przedstawiane procentowo na wykresie słupkowym. 
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2. Czy dzięki uzyskanym informacjom czujesz się lepiej przygotowana (y) do porodu? Na tak 

postawione pytanie, ankietowane osoby mogły udzielić odpowiedzi: tak, nie wiem, nie. Uzyskane 

odpowiedzi były przedstawiane procentowo na wykresie kołowym. 

 

Podsumowanie wyników: 

Pytanie 1. 

Analiza wyników wskazuje, że zdecydowana większość ankietowanych na najwyższym poziomie oceniło 

webinaria we wszystkich 4 obszarach. Wszystkie wskazania oscylowały w granicach 85% a 98% ocen 

bardzo dobrych. Uczestnicy bardzo dobrze oceniali zarówno dobór metod, merytoryczne przygotowanie 

prowadzących, jak i atmosferę podczas zajęć.  

Dla nas najważniejsze są wskazania dotyczące przydatności uzyskanych informacji  i zdobytej wiedzy w 

przyszłości. Dane cząstkowe z poszczególnych webinariów dla tego obszaru to 

• „Poród krok po kroku” – 96% uczestników wskazało odpowiedzi bardzo dobre, 2,5% dobre, 1,5% 

dostateczne 

• „Z nacięciem czy bez”– 91,66 % uczestników wskazało odpowiedzi bardzo dobre, 3,33% dobre, 

5,01% dostateczne 

• „Oswojony ból porodowy” -  84,9% uczestników wskazało odpowiedzi bardzo dobre, 7,54% dobre, 

7,56% dostateczne 

• „Połóg – IV trymestr ciąży” – 94,73% uczestników wskazało odpowiedzi bardzo dobre, 1,31% 

dobre, 3,96% dostateczne 

• „Rodzice i dziecko na mlecznej drodze” - 88,76% uczestników wskazało odpowiedzi bardzo dobre, 

7,86% dobre, 3,38% dostateczne 

• „Instrukcja rozwoju noworodka” -  84,74% uczestników wskazało odpowiedzi bardzo dobre, 

10,16% dobre, 5,1% dostateczne 

• „Dziecko z bliska” – 89,39% uczestników wskazało odpowiedzi bardzo dobre, 9,09% dobre, 1,52% 

dostateczne 

 

Pytanie nr 2 

Analiza wyników wskazuje, że zdecydowana większość ankietowanych uważa, że zwiększyła swoją wiedzę 

z  wszystkich siedmiu tematów poruszanych podczas spotkań. Najwięcej uczestników zwiększenie wiedzy 

zaobserwowała po zajęciach „Połóg – IV trymestr ciąży” oraz „Z nacięciem czy bez”. 

Dane cząstkowe uzyskane z analizy poszczególnych tematów wskazują, że: 

• Na pytanie o zwiększenie wiedzy w temacie „Poród po kroku” – odpowiedź TAK wskazało 97,9% 

ankietowanych, odpowiedź „Nie wiem”- 2,1%. Nikt nie wskazał odpowiedzi „Nie”  
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• Na pytanie o zwiększenie wiedzy w temacie „Z nacięciem czy bez” – odpowiedź TAK wskazało 

99,2% ankietowanych, odpowiedź „Nie”- 0,8%. Nikt nie wskazał odpowiedzi „Nie wiem”  

• Na pytanie o zwiększenie wiedzy w temacie „Oswojony ból porodowy” – odpowiedź TAK wskazało 

98,1% ankietowanych, odpowiedź „Nie wiem”- 1,9%. Nikt nie wskazał odpowiedzi „Nie”  

• Na pytanie o zwiększenie wiedzy w temacie „Połóg – IV trymestr ciąży” – odpowiedź TAK wskazało 

100% ankietowanych 

• Na pytanie o zwiększenie wiedzy w temacie „Rodzice i dziecko na mlecznej drodze” – odpowiedź 

TAK wskazało 96,6% ankietowanych, odpowiedź „Nie wiem”- 2,2%, odpowiedź „Nie” – 1,1%  

• Na pytanie o zwiększenie wiedzy w temacie „Instrukcja rozwoju noworodka” – odpowiedź TAK 

wskazało 96,6% ankietowanych, odpowiedź „Nie wiem”- 3,4%, nikt nie wskazał odpowiedzi „Nie”  

• Na pytanie o zwiększenie wiedzy w temacie „Dziecko z bliska” – odpowiedź TAK wskazało 97% 

ankietowanych, odpowiedź „Nie wiem”- 3%, nikt nie wskazał odpowiedzi „Nie”  

 

 

 

Podpis (imię i nazwisko) osoby wykonującej 

podsumowanie ankiet ewaluacyjnych  

Anna Furmaniuk 

 

 
 


