WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA RODZICÓW NA TEMAT REALIZACJI
PROJEKTU „TOLERANCJA – NASZ WSPÓLNY CEL”
PO I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 (luty 2014 r.)
1. Czy podoba się Pani/Panu idea współpracy międzynarodowej Gimnazjum w Lelowie?

2. Czy zna Pani/Pan cele i założenia projektu Comenius realizowanego w naszym gimnazjum?

3. Czy Pani/Pana zdaniem realizowany projekt jest szkole potrzebny?

4. Czy jest Pani/Pan zadowolony, że młodzież naszego gimnazjum bierze udział w pracach
związanych z projektem Comenius?
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5. Czy informacje o projekcie są odpowiednio rozpropagowane (na zebraniach rodziców, na stronie
internetowej szkoły w zakładkach dotyczących projektu, wiadomości przekazywane przez dzieci)?

6. Jakie są według Pani/Pana dotychczasowe największe korzyści płynące ze współpracy ze szkołą
partnerską w Niemczech (proszę wskazać przynajmniej dwie)?

7. Jakie ma Pani/Pan uwagi na temat dotychczasowego przebiegu realizacji projektu Comenius w
naszej szkole?
Czworo rodziców udzieliło następujących odpowiedzi:





uważam, że w pełni są realizowane wszystkie działania i cele podjęte w ramach projektu,
projekt realizowany jest prawidłowo;
nie mam zastrzeżeń;
mało informacji na ten temat;
bardzo dobrze, ponieważ dzieci nabywają nową wiedzę, znajomości.

Pozostali rodzice nie mieli żadnych uwag.
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Badanie ankietowe wśród rodziców zostało przeprowadzone w lutym 2014 r. Zebrane informacje
posłużą do wzmocnienia pozytywnych działań w zakresie tworzenia odpowiednich warunków dla
realizacji projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel w ramach programu Comenius – Uczenie się przez
całe życie oraz do eliminowania jego słabych stron.
Kwestionariusz ankietowy dla rodziców zawierał 6 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte, wzięło
w nim udział 88 rodziców uczniów klas I a, I b, II a i II b – tj. 69% wszystkich rodziców uczniów
Gimnazjum w Lelowie. Rodzice uczniów klasy III a nie wypełniali ankiet, ponieważ ich dzieci nie
będą miały możliwości wzięcia udziału w wymianie uczniowskiej, gdyż odbędzie się ona w roku
szkolnym 2014/2015. Ankieta była anonimowa.
Z badania ankietowego wynika, że większości rodzicom (95%) podoba się idea współpracy
międzynarodowej Gimnazjum w Lelowie, 89% rodziców zna cele i założenia projektu Comenius
realizowanego w naszym gimnazjum a 93% rodziców jest zdania, że projekt jest szkole potrzebny.
Większość ankietowanych rodziców – 98% jest zadowolona, że młodzież naszego gimnazjum bierze
udział w pracach związanych z projektem Comenius.
Informacje o projekcie są odpowiednio rozpropagowane (na zebraniach rodziców, na stronie
internetowej szkoły w zakładkach dotyczących projektu, wiadomości przekazywane przez dzieci)
według 76 respondentów (87%).
Największe korzyści płynące ze współpracy ze szkołą partnerską w Niemczech wskazane przez
rodziców, to w następującej kolejności:
 doskonalenie znajomości języków obcych, używanie języków nie tylko podczas lekcji w szkole –
75 rodziców (85%),
 poznanie innej kultury – 67 rodziców (76%),
 kształtowanie postaw otwartości, tolerancji oraz akceptacji inności – 50 rodziców (57%),
 zdobywanie wiedzy i umiejętności w ciekawy sposób – 44 rodziców (50%).
Tylko 4 rodziców wypowiedziało się w pytaniu otwartym na temat dotychczasowego przebiegu
realizacji projektu Comenius w naszej szkole. Jeden rodzic uważa, że w pełni są realizowane działania
i cele podjęte w ramach projektu i że projekt realizowany jest prawidłowo. Inny rodzic nie ma
zastrzeżeń. Kolejnemu rodzicowi podoba się, że dzieci nabywają nową wiedzę i znajomości.
Jeden rodzic stwierdził, że jest mało informacji na ten temat.
Z badania ankietowego przeprowadzonego wśród rodziców uczniów Gimnazjum w Lelowie wynika, że
rodzice pozytywnie postrzegają współpracę ze szkołą partnerską i realizację projektu „Tolerancja –
nasz wspólny cel”, widząc w niej wiele korzyści dla swoich dzieci.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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