PODSUMOWANIE ANKIETY DLA RODZICÓW PROJEKT
ERASMUS+ „Europejski plecak muzyczny”

Grupy: Misie, Pszczółki, Jagódki, Tygryski, Poziomki, Kotki, Wróbelki
W badaniu udział wzięło 48 rodziców dzieci uczęszczających do siedmiu różnych
grup w naszym przedszkolu.
100% ankietowanych rodziców wie, że nasze przedszkole realizuje projekt
międzynarodowy w ramach programu Erasmus+.
89 % badanych rodziców uzyskało informacje z realizacji projektu od nauczycieli
podczas rozmów, 67% dowiedziało się z informacji na stronie internetowej przedszkole, 56%
z informacji wywieszonej w szatni oraz od dziecka.
98% pytanych rodziców uważa, iż największymi korzyściami wynikającymi z
realizacji projektu jest poznawanie innych kultur a także motywowanie do nauki języka
angielskiego (75%) badanych. 65% ankietowanych uważa również za korzyść wymianę
doświadczeń, 58 % doskonalenie języka angielskiego oraz 48% poznawanie nowych metod
pracy. 81% pytanych rodziców uważa, że uczestnictwo w projekcie zdecydowanie służy
podniesieniu kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
Żaden z pytanych rodziców nie ma obaw co do uczestnictwa w projekcie.
Wszyscy zapytani rodzice (100%) w ramach projektu „Europejski plecak muzyczny”
uczestniczyli w Rodzinnym pikniku europejskim, 65% ankietowanych brało udział w
konkursach o tematyce europejskiej oraz 50% uczestniczyło w zajęciach otwartych z
rodzicami/ podróż do danego kraju.
77% ankietowanych rodziców jest w bardzo dużym stopniu zadowolona z
uczestnictwa dziecka w projekcie. 88% badanych rodziców uważa, że zaangażowanie
nauczycieli jest zauważalne w bardzo dużym stopniu.
98% pytanych rodziców uważa, że poprzez udział w programie Erasmus+ nasza
placówka stała się bardziej atrakcyjna.
92 % spośród pytanych rodziców stwierdziło, iż najbardziej oczekują w projekcie
urozmaicenia zajęć, wprowadzania nowych metod pracy a także 92 % - upowszechniania i
doskonalenia j. angielskiego wśród dzieci podczas codziennych aktywności. 67% rodziców
oczekuje również poznawania kultur innych krajów europejskich i przybliżenia ich dzieciom.
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Załącznik nr 2
Podsumowanie ilościowe ankiety dla rodziców
Projekt Erasmus+ „Europejski plecak muzyczny”

Pytanie 1.
Czy wiedzą państwo, że nasze przedszkole realizuje projekt międzynarodowy w ramach
programu Erasmus+?


TAK - 48 os.- tj. 100%



NIE - 0 os.

Pytanie 2.
W jaki sposób uzyskują Państwo informację z realizacji projektu „Europejski plecak
muzyczny” w ramach programu Erasmus+.


Od dziecka – 27 os.- tj. 56%



Od nauczycieli podczas rozmów – 43 os.- tj. 89%



Od innych rodziców podczas spotkań – 6 os. - tj. 3 %



Z informacji wywieszonej w szatni – 27 os.- tj. 56%



Ze strony internetowej przedszkola – 32 os.- tj. 67%



Podczas spotkań Rady Rodziców – 7 os.- tj.- 14%



W trakcie zebrań grupowych – 23 os.- tj.- 48%



Z wystaw/ reportaży fotograficznych na terenie przedszkola – 24 os.- tj. 50%



Z zajęć otwartych dla rodziców - 19 os.- tj. 40%

Pytanie 3.
Jakie według Państwa są największe korzyści wynikające z realizacji międzynarodowego
projektu?


Poznawanie innych kultur – 47 os.- tj. 98%



Motywowanie do nauki języka angielskiego – 36 os.- tj. 75%



Doskonalenie języka angielskiego - 28 os.- tj. 58



Wymiana doświadczeń - 31 os.- tj. 65%



Poznawanie nowych metod pracy – 23 os.- tj. 48%
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Pytanie 4.
Czy uczestnictwo w projekcie Erasmus+ służy podniesieniu kwalifikacji zawodowych
nauczycieli?


Zdecydowanie tak – 39 os.- tj. 81%



Tak – 9 os.-tj. 19%



Nie - 0 os.



Nie wiem- 0 os.

Pytanie 5.
Czy mają Państwo jakieś obawy co do uczestnictwa w projekcie Erasmus+?


Tak - 0 os.



Nie – 48 os.- tj. 100%



Nie wiem- 0 os.



Jeśli, tak to jakie i z czego one wynikają…..

Pytanie 6.
W jakich formach zajęć lub działań uczestniczyli Państwo w Przedszkolu w ramach projektu
„Europejski plecak muzyczny” programu Erasmus+?


Rodzinny piknik europejski – 48 os.- tj. 100%



Zajęcia otwarte z rodzicami/ podróż do danego kraju – 24 os.- tj. 50%



Konkursy o tematyce europejskiej – 31 os.- tj. 65%



Przedstawienia muzyczne dla rodziców „Z muzyką po Europie” – 6 os.- tj. 13%



Inne….

Pytanie 7.
W jakim stopniu są Państwo zadowoleni z uczestnictwa dziecka w projekcie Erasmus+?


Bardzo dużym – 37 os.- tj. 77%



Dużym – 10 os.- tj. 21%



Średnim – 1 os.- tj. 2%



Małym- 0 os.



Nie jest zauważalne- 0 os.
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Pytanie 8.
W jakim stopniu zauważalne jest zaangażowanie nauczycieli?


Bardzo dużym - 42 os.- tj. 88%



Dużym - 6 os.- tj. 13%



Średnim - 0 os



Małym- 0 os.



Nie jest zauważalne- 0 os.

Pytanie 9.
Czy sądzą Państwo, że poprzez udział w programie Erasmus+ nasza placówka stała się
bardziej atrakcyjna?


Tak - 47 os.- tj. 98%



Nie- 0 os



Nie wiem – 0 os.

Pytanie 10.
Jakie oczekiwania maja Państwo co do projektu? Co jest dla Państwa priorytetem?


Doskonalenie znajomości języka angielskiego nauczycieli – 20 os.- tj. 42%



Upowszechnianie i doskonalenie języka angielskiego wśród dzieci podczas

codziennych aktywności – 44 os.- tj. 92%


Dodatkowa aktywność i zaangażowanie nauczycieli – 17 os.- tj. 35 %



Urozmaicenie zajęć, wprowadzenie nowych metod pracy – 44 os.- tj. 92%



Poznawanie kultur innych krajów europejskich i przybliżenie ich
dzieciom- 32 os.- tj. 67%



Inne….
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