
Podsumowanie ankiety  

prezentującej opinie rodziców na temat realizowanego w roku szkolnym 2014/2015 

projektu eTwinning „Read the World”. 

Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie od 16 czerwca do 24 lipca 2015 roku.  

Ankieta dla rodziców, opracowana w języku polskim, była udostępniona na stronie internetowej 

przedszkola w formie kwestionariusza „on-line”. Wzięło w niej udział 11 respondentów.  

Pytanie 1. Rodziców zapytano o sposób, w jaki byli informowani o celach i przebiegu projektu 

„Read the World”.  

Odpowiedzi rodziców wskazuje na różnorodne źródła informacji o projekcie – uzyskiwali je bezpośrednio od 

nauczyciela, poprzez stronę internetową przedszkola i blog projektu oraz wystawy na tablicy ogłoszeń.  

Pytanie 2. Rodzice określili częstotliwość, z jaką zapoznawali się z zawartością bloga projektu.  

Połowa ankietowanych rodziców deklarowała wizyty na blogu z częstotliwością kilku razy w miesiącu. Jeden z 

rodziców odwiedzał blog kilka razy w tygodniu, kolejny raz w miesiącu. Dwie osoby zapoznawały się z 

rezultatami pracy kilka razy w roku. Jedna osoba ankietowana zadeklarowała brak wizyt na logu podczas 

trwania projektu.  

Zapytani o powód rzadkich odwiedzin na blogu projektu „Read the World” zwrócili uwagę na brak czasu lub 

inny, niesprecyzowany powód.  

 

 

 



Pytanie 3. Rodzice odnieśli się do zaobserwowanego przez siebie poziomu motywacji dziecka do 

realizacji zadań projektowych. 

Większość rodziców wskazuje na wzrastający lub utrzymujący się na tym samym poziomie stopień motywacji 

dziecka  do aktywności projektu. Jedna osoba uznała, ze motywacja dziecka malała w toku projektu, kolejna nie 

ma zdania na ten temat. 

Pytanie 4. Zapytano rodziców o opinię dotyczącą wpływu projektu na wzrost wybranych 

kompetencji dzieci. Rodzice określali, w jakim stopniu zgadzają się z kolejnymi 

stwierdzeniami za pomocą skali: zdecydowanie tak; raczej tak, nie mam zdania, raczej 

nie, zdecydowanie nie.  

Wyniki w zakresie poszczególnych zagadnień: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzi rodziców wskazują na widoczną korelację między pracą w projekcie a rozwojem kompetencji 

kulturowych uczniów, wzrostem ich wiedzy, ciekawości i kreatywności oraz rozwojem indywidualnych 

zdolności. Rodzice dostrzegają ponadto wpływ projektu na nabywanie kompetencji językowych i 

technologicznych dzieci oraz realizację innych celów podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

(pojedyncze osoby nie mają zdania na temat wpływu projektu na te aspekty edukacyjne). Bez wątpienia jednak, 

w ocenie rodziców, realizacja projektów stanowi ciekawą ofertę edukacyjną placówki skierowaną do ich dzieci.  

Pytanie 5. Rodziców poproszono o ocenę atrakcyjności zrealizowanych w projekcie zadań. Próby 

oceny opierały się na skali: bardzo atrakcyjne (dla dzieci); średnio atrakcyjne; mało 

atrakcyjne; nieatrakcyjne.  

Ocena poszczególnych aktywności projektu: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Większość aktywności projektu spotkała się z jednomyślną oceną rodziców jako „bardzo atrakcyjne dla dzieci”. 

Były to: poszukiwanie śladów, tworzenie postaci Gruffalo, tworzenie krainy marzeń Gruffalo, gry planszowej, 

opowiadania oraz przygotowanie przedstawienia dla dziadków i rodziców. Jako „bardzo” lub „średnio 

atrakcyjne” oceniono takie aktywności jak: gra memory, konkurs i głosowanie na rysunki postaci opowiadania, 

ukazywanie otoczenia przyrodniczego partnerom czy tworzenie menu w Gruffalo-restauracji. W przypadku gry 

memory oraz ukazywania otoczenia, jeden z rodziców miał wątpliwości co do jakości zadania, oceniając je jako 

„mało atrakcyjne”.  

Pytanie 6. Dodatkowe wypowiedzi i komentarze: 

Dodatkowe wypowiedzi rodziców wskazują na pozytywną reakcję wobec realizacji projektu eTwinning „Read 

the World”. Zwracają w nich uwagę także na zaangażowanie nauczycieli w kreowaniu aktywności projektu. 

Świadczą o tym między innymi następujące komentarze:  

 Jeszcze nigdy nie widziałam "czegoś takiego". Jestem bardzo zaskoczona projektem i jego realizacją. 

Serdecznie dziękuję. Otrzymaliśmy wiele radości i satysfakcji, szczególnie widząc zaangażowanie 

dziecka. 

 Jestem bardzo zadowolona z realizacji tego projektu. Pozdrawiam 

 Trzeba dodać i podkreślić, iż panie prowadzące zajęcia tego europejskiego programu stanęły na 

wysokości zadania i wszystkie wytyczone działania tego programu realizowały z wielką, widoczną 

pasją. Pani Ani i Pani Natalce należą się ogromne podziękowania za serce włożone w realizację 

poszczególnych punktów programu oraz ciekawe sposoby przekazywania wiedzy o Europie. Drogie 

Panie! My rodzice to widzimy i doceniamy. Dziękujemy. 

 Mam nadzieje, że w przyszłym roku kolejne dzieci będą mogły wziąć udział w podobnych projektach.  

 

 

Opracowanie:  

Natalia Szczygieł,  

Anna Krzyżanowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY OF RESULTS 

Polish parents survey about „Read the World” project proceeding and its results  
 

Survey was conducted from 16th June and 24th July 2015. The questionaire was avaliable online on a 

kindergarten website and a project blog in a Polish version. Eleven parents took a part in a survey.  

 

Question 1. Parents were asked about the way of being informed about project process, its aims 

and results.  

Parents answers suggest various sources of information about the project. They were informed directly by 

teachers, through kindergarten web site and project blog, and also by displays on a group board.  

Question 2. Parents appraised the frequency of their visits on the project blog.  

Half of parents declared visiting project blog few times a month. One parent was visiting the blog few times a 

week, another one – once a month. One parent admitted not visiting project blog at all.  

Being asked about the reason of rare visits on the blog, parents explain the lack of time and other, unspecified 

reasons.  

Question 3. Parents tried to appraise child`s motivation within project activities.  

Most of parents noticed rising motivation during the project or keeping the same quality of motivation towards 

project tasks. One parent stated that his/her child`s motivation was waning, another one has no opinion about 

this matter. 

Question 4. Parents were asked about project impact on gaining students competences. Parents 

stated how much they agree with statements by rating them with phrases: I strongly 

agree; I rather agree; I have no opinion; I don’t agree, I definitely don’t agree. 

Parents answers indicate that there is a strong correlation between project work and developing cultural 

competences, growth of children`s knowledge, curiosity and creativity, and progress of their individual 

facilities. Parents perceive project`s impact on gaining language competences and skills in using new 

technologies. Achieving curriculum goals through project activities is also apparent. Rarely parents said that 

they have no opinion about these issues. With no doubt parents see eTwinning projects as inspiring 

educational offer for their children.  

Question 5. Parents were asked to rate attractiveness of project activities. They used a scale based 

on such statements as: very attractive (for children), average, little attractive, 

unattractive.  

Most of project activities were rated by parents unanimously as „very attractive for children”. Among them 

there were: tracks and puzzles about animals in our countries, creating Gruffalo and rebuiding our European 

Gruffalo, creating magic land for Gruffalo (La La Land), creating and playing Gruffalo board game, collaborative 

story with silly items from our partners and playing in Gruffalo theatre for parents and grandparents. Another 

activities were rated as “very atractive” or “average” and there were:  memory game to introduce themselves, 

drawing contest and voting for the best characters of the story,  showing outdoor to our friends and making 

Gruffalo`s menu. For one parent both memory game and showing outdoor to our friends were little attractive.  

 

Question 6.Additional parents` comments. 

Additional comments gave by some parents indicate positive reaction towards “Read the World” project. What 

is more, they highlighted teachers commitment for creating project activities. Some of parents` comments:  



 I have never seen „something like that”. I am very surprised with this project and very grateful. We had 

a great joy and satisfaction watching our child`s involvement in a project. 

 I am very glad with this project. Thank you! 

 It need to be highlighted that teachers were equal to the occasion and did this project work with great 

passion! Teachers, Anna and Natalia deserved to receive thanksgiving for what they they did - for 

project adventures and interesting way to gain a knowledge about Europe. Dear Ladies – we see that 

and appreciate that. Thank you! 

 We hope that next year another children will have a chance to take a part in such projects! 

 

Translation of summary: Anna Krzyżanowska 


