RAPORT Z EWALUACJI
PROJEKT: „6 – LATEK W SZKOLE”
Zadanie nr I „Pierwszy krok w szkolne progi”
Warsztaty dla rodziców dzieci 5 – letnich z pedagogiem i psychologiem
22. października 2012 r.
23 października 2012 r.
Zadanie nr II „Poznaj nasza szkołę”
14 listopada 2012 r.
29 listopada 2012 r.
Projekt „6- latek w szkole” jest realizowany w ramach Rządowego Programu na lata
2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w formie wspierania realizacji zadania
publicznego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Opracowanie: Anna Rajwa – koordynator projektu

Grudzień 2012 r.

I Wprowadzenie
Projekt pn. „6 – latek w szkole” składał się z trzech zadań:
1. „Pierwszy krok w szkolne progi” – w ramach tego zadania przeprowadzono zabawy w
grupach dla dzieci 5 – letnich oraz warsztaty z psychologiem i pedagogiem dla
rodziców dzieci 5 – letnich.
2. „Poznaj naszą szkołę” – przeprowadzono integracyjne warsztaty dla rodziców i ich
dzieci.
3. Dzień konsultacji dla rodziców – konsultacje były przeprowadzane przez pedagoga
szkolnego, psychologa, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, logopedę oraz
nauczyciela przedszkolnego. Z konsultacji została opracowana i rozdysponowana
broszura informacyjna dla rodziców dzieci 5 – letnich.
Celem głównym projektu było podniesienie świadomości rodziców dzieci 5 – letnich poprzez
wykłady ze specjalistami o korzyściach płynących z zapisania ich dzieci do I klasy szkoły
podstawowej w wieku 6 lat oraz zapoznanie dzieci ze szkołą. Cel ten został w pełni
zrealizowany.

II. Wykorzystane metody i techniki badawcze:
Badania zostały przeprowadzone dwukrotnie podczas realizacji projektu w formie ankiet
ewaluacyjnych:
1. Badanie przeprowadzono wśród rodziców dzieci 5 – letnich podczas warsztatów z
psychologiem i pedagogiem w ramach zadania nr 1 „Pierwszy krok w szkolne progi”.
Ankieta została przygotowana przez koordynatora projektu (w konsultacji z
dyrektorami placówek oświatowych Gminy Wyry). Ankieta została rozdysponowana
wśród 49 osób. W badaniu uwzględniono pytania pozwalające na ocenę , jak i
satysfakcji z zrealizowanego projektu.
2. Drugie badanie zostało przeprowadzone wśród 41 rodziców podczas integracyjnych
warsztatów pn. „Poznaj naszą szkołę”. Ankieta została przygotowana przez
koordynatora projektu.

I. Badanie w ramach zadania nr 1 „Pierwszy krok w szkolne progi”.
W ramach badania respondenci musieli zaznaczyć swoją odpowiedź poprzez wybór
oceny: 1 – ocena minimalna, 5 – ocena maksymalna.
Pytanie nr 1 Potrzeba przeprowadzenia warsztatów
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Przeważająca ilość respondentów objętych badaniem stwierdziła, że duża jest potrzeba
przeprowadzania warsztatów. W 5 – stopniowej skali ocen 33 osoby zaznaczyły 5, a 13 osób
– 4. Nieliczni wskazali ocenę 3 i 2.

Pytanie nr 2 Atrakcyjność prowadzonych warsztatów
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29 ankietowanych wskazało ocenę 5, 12 osób – 4, 8 osób – zaznaczyło – 3.

Pytanie nr 3 Sposób prowadzenia warsztatów
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Większości respondowanym spodobał się sposób prowadzonych warsztatów. 27 osób
wystawiło ocenę – 5, a 16 osób – 4. Tylko 6 osób zaznaczyło 3.

Pytanie nr 4 Atmosfera prowadzonych zajęć
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Atmosfera przeprowadzonych zajęć została oceniona na 5 przez 34 osoby, 12 osób wystawiło
ocenę 4, a 3 ankietowanych zaznaczyło ocenę 3.

Pytanie nr 5 Oczekiwania Państwa zostały zaspokojone
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Zaspokojone zostały oczekiwania 31 osób – wystawiły maksymalna ocenę – 5, 12 osób
zaznaczyło 4, 5 osób – 3, a 1 osoba wskazała 2.
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integracyjnych warsztatów pn. „Poznaj naszą szkołę”. Ankieta została
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Pytanie nr 1 Czy odpowiadała Państwu forma przeprowadzonych warsztatów?
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29 osób na 41 ankietowanych odpowiedziało Tak, 9 – raczej tak, 2 osoby nie miały zdania, 1
osoba odpowiedziała – raczej nie.

Pytanie nr 2 Czy warsztaty były dla Państwa interesujące?
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30 osób na 41 ankietowanych odpowiedziało Tak, 8 – raczej tak, 3 osoby nie miały zdania

Pytanie nr 3 Czy Państwa zajęcia były interesujące dla dzieci?
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33 osoby na 41 ankietowanych odpowiedziało Tak, 5 – raczej tak, 3 osoby nie miały zdania

Pytanie nr 4 Czy zadania stawiane dzieciom były dostosowane do możliwości dzieci?
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30 osób na 41 ankietowanych odpowiedziało Tak, 9 – raczej tak, 4 osoby nie miały zdania

Pytanie nr 5 Czy Państwa dziecko przez zajęcia miało możliwość wzbogacenia swojej wiedzy
i umiejętności?
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24 osoby na 41 ankietowanych odpowiedziało Tak, 8 – raczej tak, 7 osób nie miało zdania, 1
osoba odpowiedziała – raczej nie.

Pytanie nr 6 Czy zajęcia pozwalały na aktywność Państwa dziecka?
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33 osoby na 41 ankietowanych odpowiedziało Tak, 9 – raczej tak, 1 osoba nie miała zdania,

Pytanie nr 7 Jak oceniają Państwo wzajemne kontakty nauczycieli ze szkoły z dziećmi w
trakcie zajęć?
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29 osób na 41 ankietowanych zaznaczyło odpowiedź „pozytywnie”, 11 – raczej pozytywnie,
1 osoba zaznaczyła – obojętnie.

Pytanie nr 8 Czy prowadzone zajęcia zachęciły Pana / Panią do zapisania dziecka 6 –
letniego do szkoły?
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Odpowiedzi na TAK – 21, odpowiedzi na NIE - 16
Pytanie 8 wprost wskazuje na odniesiony sukces zrealizowanego projektu. 21 rodziców / 41
( w tym od odpowiedzi wstrzymały się 4 osoby) odpowiedziało, iż przeprowadzone warsztaty
zachęciły ich do zapisania dziecka do klasy I szkoły podstawowej.

Podczas przeprowadzania ewaluacji zaobserwowano, iż nie zostały zaznaczone odpowiedzi
na niektóre pytania przez ankietowanych. W związku z tym brak tych odpowiedzi nie został
ujęty w wynikach.

