Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu:
„Las wokół nas świadczy o nas”
w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Górze w roku szkolnym 2021/2022.
1. Czy ma Pani/Pan doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych?
a) brak -17%
c) często uczestniczyłam/em-33%
b) małe-33%
d) byłam/em liderem zespołu-17%
2. O projekcie „Las wokół nas świadczy o nas” dowiedziałam/em się (można podać więcej niż 1
odpowiedź)
a) na posiedzeniu rady pedagogicznej-50%
b) ze strony internetowej szkoły-17%
c) od uczniów szkoły-0
d) od nauczyciela koordynującego projekt-33%
3. Czy temat projektu uznała Pani/Pan za interesujący i realny do zrealizowania:
a) tak-33%
b) mogący sprawić trudności-17%
c) dający możliwość wykazania się nauczycielom i uczniom-50%
d) mało interesujący, trudny do realizacji- 0
4. Czy czas przeznaczony na realizację projektu był odpowiednio długi?
a) tak-66%
b) nie-17%
c) mógłby być nieco dłuższy-17%
d) nie mam zdania-0
5. Czy przydział czynności projektowych był Pani/Pana zdaniem:
a) bardzo trafny wykorzystujący moje predyspozycje-66%
b) niewłaściwy-0
c) był modyfikowany-34%
6. Proszę ocenić zaangażowanie uczniów i nauczycieli w realizację projektu:
a) bardzo wysokie-66%
b) odpowiednie do potrzeb-34%
c) raczej niskie-0
7. Proszę wskazać główną przyczynę bardzo wysokiego zaangażowania uczniów i nauczycieli w
realizację projektu:
a) właściwe zachęcanie do pracy (dyrektor, koordynator)-16%
b) przekonanie, że projekt jest bardzo wartościowy-33%
c) duże zainteresowanie uczniów i nauczycieli projektem-33%
d) predyspozycje uczniów i nauczycieli-17%
8. Korzyści społeczności szkolnej dzięki realizacji projektu(wskaż 2 główne korzyści)
a) rozwój współpracy między uczniami i nauczycielami-17%
b) wykazanie się inicjatywą i pomysłowością uczestników projektu-33%
c) podniesienie poziomu wiedzy o lasach-8%
d) wzrost świadomości ekologicznej uczniów-8%
e) wzrost prestiżu szkoły w środowisku lokalnym-16%
Dziękuję za wypełnienie ankiety.

Wyniki i wnioski z ankiety:
1. 50% ankietowanych nie miało większego doświadczenia w realizacji projektu, a kolejne 50%
często uczestniczyło w projektach.
2. O projekcie nauczyciele dowiedzieli się głównie na posiedzeniu rady pedagogicznej i od
koordynatora projektu.
3. 50% uznało, że projekt dawał możliwość wykazania się, a kolejne 33% uznało za interesujący
i realny w realizacji.
4. Większość, bo 66% uznało, że czas na realizację projektu był odpowiednio długi, a tylko 17%,
że zbyt krótki.
5. 66% uznało, że przydział czynności projektowych był trafny, a 34% wskazało na potrzebę ich
modyfikowania.
6. Bardzo wysoko oceniono zaangażowanie uczniów i nauczycieli w realizację projektu-66% za
bardzo wysokie, a 34% za odpowiednie.
7. Jako główną przyczynę wysokiego zaangażowania w realizację projektu wskazano głównie,
że projekt jest bardzo wartościowy i budzi duże zainteresowanie uczniów i nauczycieli.
8. Ankietowani nauczyciele uznali, że główną korzyścią z projektu dla społeczności szkolnej
było wykazanie się pomysłowością i inicjatywą uczestników projektu oraz rozwój współpracy
między nauczycielami a uczniami szkoły.
9. Wyniki i wnioski z ankiety wskazują na wysoką użyteczność realizowanego projektu i
budowanie pozytywnych doświadczeń w trakcie wspólnego działania uczniów i nauczycieli.

