Wyniki Ankieta dla uczniów
dotycząca projektu edukacyjnego realizowanego w r. szkolnym
2012/2013 w klasach I

Cele, które zdaniem ankietowanych uczniów udało
się osiągnąć dzięki realizacji projektu.

Odpowiedzi

Aktywizowanie uczniów i nauczycieli do samokształcenia.

15%

Kształcenie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania
i opracowywania informacji, pochodzących z różnych
źródeł.

27%

Pokazanie praktycznej użyteczności wiedzy i umiejętności
matematycznych, zdobywanych w szkole

18%

Rozwijanie samodzielności.
Kształcenie u uczniów umiejętności współdziałania w
grupie
Kształcenie umiejętności wygłaszania przygotowanej
prezentacji na forum publicznym

13%
34%
29%

Ponadto uczniowie uważali, że kształtowane były umiejętności aktorskie. Uświadomili
sobie również, że tak naprawdę ekonomia nie jest taka trudna jak wcześniej sądzili.

Tematyka prezentacji
Interesująca
Nudna
Trudna

Odpowiedzi
56%
20%
24%

Młodzież uważała, że niektóre prezentacje były mało ciekawe, ale pożyteczne.
Zauważono zróżnicowanie tematów w niektórych klasach, ale pojawiły się też
prośby o to by w danej klasie tematy nie powtarzały się.

1.

Chciałabym/chciałbym, żeby w przyszłym roku
projekt był kontynuowany

Odpowiedzi

Tak

56%

Nie

44%

Co należałoby zmienić, gdyby projekt miał być
kontynuowany w latach następnych? – możesz
wybrać tylko jedna odpowiedź, albo podać własną.

Odpowiedzi

Tematykę prac projektowych

51%

Organizację konkursów

21%

Kryteria oceny prac projektowych

28%

Uczniowie wyrazili chęć uczestnictwa w podobnych projektach z innych przedmiotów
(w tym np.: projekt artystyczny).
Wystąpiła także prośba, by młodzież realizowała projekty o różnej tematyce (w tym
łatwiejszej).

Wyniki Ankieta dla uczniów
dotycząca projektu edukacyjnego realizowanego w r. szkolnym
2012/2013 w klasach II

Cele, które zdaniem ankietowanych uczniów udało
się osiągnąć dzięki realizacji projektu.

Odpowiedzi

Aktywizowanie uczniów i nauczycieli do samokształcenia.

37%

Kształcenie umiejętności pozyskiwania, selekcjonowania
i opracowywania informacji, pochodzących z różnych
źródeł.

46%

Pokazanie praktycznej użyteczności wiedzy i umiejętności
matematycznych, zdobywanych w szkole

23%

Rozwijanie samodzielności.
Kształcenie u uczniów umiejętności współdziałania w
grupie
Kształcenie umiejętności wygłaszania przygotowanej
prezentacji na forum publicznym

14%

Tematyka prezentacji
Interesująca
Nudna
Trudna

46%
51%

Odpowiedzi
34%
26%
40%

2.

Chciałabym/chciałbym, żeby w przyszłym roku
projekt był kontynuowany

Odpowiedzi

Tak

37%

Nie

63%

Co należałoby zmienić, gdyby projekt miał być
kontynuowany w latach następnych? – możesz
wybrać tylko jedna odpowiedź, albo podać własną.

Odpowiedzi

Tematykę prac projektowych

77%

Organizację konkursów

14%

Kryteria oceny prac projektowych

9%

