
Szanowni Państwo 

Celem ankiety jest poznanie sposobu postrzegania przez uczniów nauk przyrodniczych oraz opinii 

uczniów o metodzie IBSE. Udział w badaniu ankietowym jest całkowicie dobrowolny, o czym należy 

poinformować uczniów na wstępie . Ankiety są anonimowe, ale powinny być powtarzane w tym 

samym zespole uczniowskim przed i po przeprowadzeniu serii lekcji lub zajęć związanych z 

projektami uczniowskimi wg. opisanego poniżej schematu. Prosimy o przebadanie ok. 30 uczniów w 

jednym roku szkolnym Badania prowadzone są na potrzeby projektu ESTABLISH, który uzyskał 

dofinansowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej [FP7/2007-2013], zgodnie z 

umową nr 244749. Termin zakończenia badań planuje się na koniec obecnego roku szkolnego, 

prosimy, więc Państwa o przesłanie nam wyników wszystkich ankiet najpóźniej do dnia 29 czerwca 

2012. 

Wszelkie pytania dotyczące ankiet proszę kierować do: 

dr Elżbieta Szostak 

szostak@chemia.uj.edu.pl 
tel. 12 663 22 65 

 

 

Instrukcja do Ankiet 

 

1. Przed rozpoczęciem zajęć 

 

Na około dwa tygodnie przed rozpoczęciem realizacji pierwszej jednostki projektu (lub pierwszych zajęć 

opracowanych samodzielnie przez Państwa w oparciu o metodologię IBSE – nauczania przez 

odkrywanie/nauczania kształtującego postawę badawczą ucznia) uczniowie wypełniają Ankietę 2A, która 

pełni w tym momencie funkcję badania przedwstępnego. 

 

2. Po realizacji pierwszej jednostki projektu np.: Niewidzialne Dziury 

 

Uczniowie otrzymują Ankietę 1A, która powinna zostać uzupełniona tuż po zakończeniu pierwszej jednostki 

(na koniec ostatniej lekcji prowadzonej metodą IBSE z danej tematyki ). Uczniowie powinni zostać 

poinformowani, że ankieta dotyczy tylko tej jednostki, którą właśnie zrealizowali. Szacuje się, że uczniowie 

będą potrzebowali około 15 minut na wypełnienie kwestionariusza.  

 

3. Po realizacji drugiej jednostki projektu (nowej tematyki - opisy kolejnych jednostek będą się 

sukcesywnie ukazywały na stronie  www .zmnch.pl w zakładce projekty/ESTABLISH) 

 

Identycznie jak w pkt. 2 przeprowadzamy wśród uczniów Ankietę 1A pamiętając by uczniowie zostali 

poinformowani, że ankieta dotyczy jednostki, którą właśnie zrealizowali. 

 

4. Po realizacji trzeciej jednostki projektu  

 

I znów identycznie jak w pkt. 2 przeprowadzamy wśród uczniów Ankietę 1A pamiętając by uczniowie 

zostali poinformowani, że ankieta dotyczy jednostki, którą właśnie zrealizowali. 

 

 Uwaga: W badaniu pilotażowym mogą Państwo realizować lekcje tylko z jednej jednostki projektu. W 

jednostce drugiej i trzeciej mogą znaleźć się także grupy lekcji lub zajęć związanych z realizacją projektów 

uczniowskich prowadzone według pomysłów autorskich. Jeżeli nauczyciel nie planuje realizacji więcej niż 

jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych proszę pominąć pkt. 3 i/lub pkt. 4.  

 

5. Po realizacji wszystkich prowadzonych przez nauczyciela jednostek   

 

Po upływie dwóch tygodni od realizacji ostatniej lekcji w ostatniej jednostce projektu (na naszym 

przykładzie było by to dwa tygodnie po zakończeniu (ankietą 1A!!!) trzeciej jednostki lekcyjnej), uczniowie 

ponownie uzupełniają Ankietę 2A, która tym razem pełni funkcję badania wynikowego. Szacuje się, że 

uczniowiei będą potrzebowali około 35 minut na wypełnienie kwestionariusza. 
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