
Wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród uczestników III Festiwalu Nauki 

 

Podczas dwóch dni zajęć przeprowadzonych w ramach III Festiwalu Nauki dla 

gimnazjalistów z Powiatu Strzelińskiego przeprowadzono ewaluację wśród 100 uczestników 

zajęć; 100 uczniów udzieliło odpowiedzi na 4 pytania zawarte w ankiecie. Pierwszego dnia 

poproszono o wypełnienie ankiet 36 osób, a drugiego dnia 64 – os. 

Wyniki ewaluacji przeprowadzonej 14.11.2017.  – Dzień Nauk Przyrodniczych: 

Podziel się swoją opinią: 

1. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w naszym Festiwalu Nauki?  

Najczęściej udzielane odpowiedzi: 

- aby poszerzyć swoją wiedzę, jest to bardzo interesujące wydarzenie, interesująca 

oferta zajęć, z chęci poznania szkoły, byłem tu rok temu i bardzo mi się podobało, 

koleżanka zachęciła mnie, bo była tu rok temu i była zachwycona, z ciekawości. 

 

2. Co Ci się podobało podczas dzisiejszych zajęć? Najczęściej udzielane odpowiedzi: 

Wykłady, zajęcia chemiczne, że były to zajęcia praktyczne, układanie DNA, można 

dowiedzieć się więcej z chemii, zaangażowanie nauczycieli i uczniów, sposób 

prowadzenia zajęć, zajęcia warsztatowe, eksperymenty chemiczne, biologia, 

dopasowanie rodzajów skał, sposób prowadzenia zajęć przez P. J. Kowalskiego. 

 

3. Co Ci się nie podobało: Najczęściej udzielane odpowiedzi: 

- wykłady (5 os.), niezrozumiałe nazwy kamieni, nie widziałem co się działo na stole 

podczas eksperymentów z chemii; 

 

4. Co zmieniłbyś w tym projekcie? Najczęściej udzielane odpowiedzi: 

- nic – 33 os., więcej gąbek, żeby trwał krócej – 2 os., wykład z chemii był za długi – 

1 os. 

 

Wyniki ewaluacji przeprowadzonej 15.11.2017.  – Dzień Nauk Humanistycznych: 

 

1. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w naszym Festiwalu Nauki?  

Najczęściej udzielane odpowiedzi: 

- jest to bardzo fajne osiągnięcie, zaciekawiło mnie to; bo to fantastyczne zajęcia, na których 

można się wiele nauczyć i poszerzyć swoją wiedzę; byłam ciekawa jego przebiegu i nowych 

informacji; to bardzo ciekawy projekt; to bardzo fajne zajęcia; interesuje mnie ta szkoła; 

chciałem lepiej poznać LO, chciałem poszerzyć moje horyzonty; byłem ciekawy, co tutaj 

będziemy robić i jak wygląda szkoła; interesujący program; nie chciałem iść na wf; nabywam 

wiedzę; bo musiałem – 16 os. (osoby, które napisały, ze zmuszono je do uczestnictwa 



pozytywnie wypowiadały się o organizacji Festiwalu w następnych pytaniach; podobały im 

się zajęcia); 

2. Co Ci się podobało podczas dzisiejszych zajęć? Najczęściej udzielane odpowiedzi: 

- wszystko (zdecydowana większość ankietowanych); praca w grupach; wygrana w quizie; 

szybka i zwięzła forma przekazu; elementy rywalizacji; zadania; sposób prowadzenia zajęć; 

zaangażowanie organizatorów; wszystko było spoko; niecodzienność; atmosfera; 

różnorodność tematów; quiz religijny; prawdziwy ksiądz; ciasto; zajęcia w bibliotece; zajęcia 

z j. polskiego; zajęcia z historii; ładne dziewczyny i miłe nauczycielki; dowiedziałem się 

nowych rzeczy  

o podróżach; pomysłowe tematy; zajęcia zabawnie i ciekawie zorganizowane; wykład o 

podróży do Afryki – 10 os.; 

3.Co Ci się nie podobało: Najczęściej udzielane odpowiedzi: wszystko mi się podobało;  

- zajęcia dziennikarskie, za długi wykład; że wszystko trwało za krótko; 

4. Co zmieniłbyś w tym projekcie? Najczęściej udzielane odpowiedzi:  

nic – wszystko było bardzo dobrze zorganizowane – 50 os.; wszystko było idealne – 1 os.; 

wszystko było dopracowane i na swoim miejscu; nic – było spoko; było genialnie; nic – 

każdy ma swoje hobby; wszystko było dobrze zaplanowane; 

Chciałbym, żeby Festiwal trwał trochę dłużej; krótsze prezentacje; żeby były konkursy 

sportowe związane z nauką; warsztaty religijne; 

Wszystko – 3 os. 

 

Z przedstawionych wyników ankiety można wnioskować, że gimnazjaliści bardzo 

wysoko oceniają ofertę zajęć w ramach III Festiwalu Nauki, ale także sposób organizacji 

projektu i poziom zajęć. Zarówno pierwszego jak i drugiego dnia oferta była dostosowana do 

zainteresowań młodzieży, a przekaz informacji – jasny, precyzyjny, trafny. Uczniowie 

pozytywnie odbierają nasze Święto Nauki; z roku na rok przekazują sobie dobre informacje 

na temat zajęć i zachęcają się nawzajem do uczestnictwa w Festiwalu Nauki. Zdecydowana 

większość odpowiedzi pozytywnych świadczy o pozytywnym odbiorze naszej szkoły  

w środowisku lokalnym, a także motywuje nas do działania i podejmowania nowych wyzwań 

i inicjatyw przy kolejnej edycji Festiwalu. To także dowód na to, że pomysł zorganizowania 

imprezy naukowej został dobrze przyjęty jest dobrze postrzegany. Nieliczne odpowiedzi 

krytyczne po pierwsze świadczą o tym, że nie wszyscy są zainteresowani udziałem w 

edukacyjnym spotkaniu gimnazjalistów, ale także motywują do poprawy niektórych 

elementów. Wszyscy się stale czegoś uczymy i wyciągamy wnioski do pracy. 

Prowadzącym zajęcia i wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję za organizację 

III Festiwalu Nauki. 

Przygotowała: Beata Kudła 

 

 


