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część przyrodnicza – 7.11.2019 r. 

 

Pierwszego dnia V Festiwalu Nauki w ZSO w Strzelinie ankietowanych było 85 

uczestników. Zdecydowana większość ankietowanych pozywanie wypowiedziała się                  

na temat projektu (97,6%). 

 

1. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś się na udział w naszym V Festiwalu Nauki? 

Najczęściej wymienianym powodem uczestnictwa w projekcie było to, iż stanowił on formę 

obowiązkowej wycieczki szkolnej w ramach godzin lekcyjnych (49,4%). Warto jednak 

zaznaczyć, iż niektórzy uczniowie przyznali, że cieszą się, że zostali zobowiązani do wzięcia 

udziały w Festiwalu, gdyż bardzo im się podobało.  

Dla 15,2% ankietowanych uczestnictwo w Festiwalu było okazją do zwiedzenia szkoły, 

poznania nauczycieli i uczniów, ponieważ są zainteresowani wyborem ZSO na swoją szkołę 

średnią. 

Wśród wymienianych powodów uczestnictwa był również fakt, że uczniowie chcieli przyjść, 

gdyż zainteresowała ich tematyka wykładów oraz warsztatów na plakatach promujących V 

Festiwal Nauki (12,9%) i byli ciekawi, co się będzie działo (9,4%).  

2,4% osób przyznało, iż lubi przedmioty ścisłe, a dla jednego z ankietowanych uczniów 

udział w projekcie był okazją do poznania nowych osób.   

 

2. Co Ci się podobało podczas dzisiejszych zajęć? 

88,2% z ankietowanych uczestników pierwszego dnia V Festiwalu Nauki przyznało, że 

wszystko im się podobało. Jedynie dwóch uczniów (2,4%) stwierdziło, że nie są z niczego 

zadowoleni. Za najciekawsze zajęcia w części przyrodniczej uczestnicy uznali warsztaty                 

i eksperymenty chemiczne (18,8%), zajęcia z biologii (14,1%) oraz z przedsiębiorczości 

(10,6%).  

Dla 15,3% ankietowanych najfajniejszym momentem projektu, była przerwa, podczas której 

udali się na słodki poczęstunek i mogli porozmawiać z innymi uczniami.  

Wśród mocnych stron Festiwalu Nauki według ankietowanych znalazły się również 

różnorodność tematów oraz ciekawy sposób prowadzenia zajęć. Co więcej, 5,9% uczestników 



pochwaliła uczniów ZSO, którzy zajmowali się oprowadzaniem grup lub pomagali przy 

prowadzeniu warsztatów. 

3. Co Ci się nie podobało? 

O sukcesie V Festiwalu Nauki świadczy fakt, iż 70,6% ankietowanych uczestników nie ma 

żadnych zastrzeżeń do organizacji projektu. 

4,7% uczniów przyznało, że było zbyt tłoczno, głośno i panowało zamieszanie. Tyle samo 

ankietowanych stwierdziło, iż nie podobała im się forma rozpoczęcia Festiwalu (wykład). 

Jeden z ankietowanych uczestników projektu zaznaczył, że zabrakło czasu wolnego na 

samodzielne zwiedzanie szkoły. 

 

4. Co zmieniłbyś/zmieniłabyś w tym projekcie? 

83,5% uczestników przyznało, że bardzo podobał im się Festiwal Nauki, wszystko było 

dobrze zorganizowane i niczego by nie zmienili.  

8,2% ankietowanych uważa, że powinno być więcej jedzenia podczas poczęstunku, a 2,4% 

chciałoby, aby było więcej doświadczeń. Uczestnicy zasugerowali także, że powinno być 

więcej możliwości do  rozmów z uczniami z innych szkół. Jeden uczeń twierdzi, że w projekt 

należy zaangażować jeszcze więcej uczniów ZSO. 

 

 

część humanistyczna – 8.11.2019 r. 

 

 Drugiego dnia V Festiwalu Nauki w ZSO w Strzelinie udział w ankiecie wzięło 53 

uczestników. Również tego dnia uczniowie byli bardzo zadowoleni z udziału w projekcie, 

gdyż aż 96,2% ankietowanych pozytywnie oceniło oferowane zajęcia oraz organizację 

Festiwalu. 

 

1. Dlaczego zdecydowałaś/zdecydowałeś się na udział w naszym V Festiwalu Nauki? 

38,4% ankietowanych uczniów przyznało, iż wzięli udział w Festiwalu Nauki, ponieważ 

zostali do tego zobligowani przez swoich nauczycieli i było to wyjście w ramach godzin 

lekcyjnych.  

Często wymienianym powodem uczestnictwa w projekcie była również tematyka, która 

zainteresowała uczniów, szczególnie tych pasjonujących się historią świata (20,8% 

ankietowanych). Zajęcia oferowane podczas Festiwalu były według 15,1% uczniów okazją do 

pogłębienia wiedzy i dowiedzenia się czegoś nowego. 



15% ankietowanych przyznało, że nigdy wcześniej nie brali udziału w tego typu projekcie                  

i byli bardzo ciekawi jak on będzie wyglądał, a uczestnictwo w Festiwalu określili jako fajną 

przygodę, możliwość doświadczenia czegoś nowego i poznania szkoły. 

 

2. Co Ci się podobało podczas dzisiejszych zajęć? 

94% z ankietowanych uczestników V Festiwalu Nauki przyznało, że wszystko im się 

podobało. Jedynie dwóch ankietowanych (3,8%) negatywnie oceniło organizację i przebieg 

projektu. Według uczniów najciekawszymi zajęciami w części humanistycznej były warsztaty 

z historii (18,9%), religii (15,1%) oraz języka polskiego (13,2%). Dużym plusem zajęć 

według uczestników było używanie Internetu oraz aplikacji takich jak Kahoot. Co więcej, 

uczniom podobało się, że tematyka zajęć dotyczyła losów dzieci i młodzieży w czasie                  

II wojny światowej. 7,5% ankietowanych było również pod wrażeniem lekcji w bibliotece, 

podczas której mieli możliwość dowiedzieć się, jak powstają książki. Do mocnych stron 

drugiego dnia Festiwalu zaliczono także smaczny poczęstunek.   

 

 3. Co Ci się nie podobało? 

Drugi dzień V Festiwalu Nauki również zakończył się sukcesem, o czym świadczy fakt, że aż 

77,4% ankietowanych uczestników nie ma żadnych zastrzeżeń do organizacji projektu. 

7,5% uczniów przyznało, że apel i wykład otwierający drugi dzień Festiwalu trwały zbyt 

długo. Jedna osoba była niezadowolona z warsztatów religii, gdyż jest niewierząca. 

 

4. Co zmieniłbyś/zmieniłabyś w tym projekcie? 

83% ankietowanych uczestników części humanistycznej projektu przyznało, że bardzo 

podobał im się Festiwal Nauki, wszystko było dobrze zorganizowane i niczego by nie 

zmienili.   

5,7% ankietowanych uważa, że powinno być więcej jedzenia podczas poczęstunku, a jedna 

osoba zasugerowała, iż uczniowie powinni mieć czas wolny na samodzielne zwiedzanie 

szkoły. 

  

 

 

 

 


