
PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO  

„KSIĄŻKI ŹRÓDŁEM MOJEJ WYOBRAŹNI”  

I KWESTIONARIUSZY ANKIET EWALUACYJNYCH 

 

 Na przełomie września oraz grudnia 2017 roku w Bursie Szkolnej  

nr 1 w Poznaniu został zrealizowany projekt edukacyjny „Książki źródłem mojej 

wyobraźni”, którego koordynatorem była p. mgr Sylwia Polcyn. Głównymi celami 

projektu było promowanie czytelnictwa wśród młodzieży, rozwijanie wyobraźni  

i wrażliwości na sztukę oraz twórczości plastycznej, fotograficznej i literackiej.  

W projekcie wzięło udział około 15 wychowanek, z czego przeważały wychowanki 

pierwszoroczne. Projekt składał się z trzech zasadniczych części: pierwsza powitalna 

– obejmowała spotkanie organizacyjne, którego celem było przybliżenie głównych 

założeń i celów projektu oraz omówienie poszczególnych akcji i wydarzeń 

realizowanych w jego ramach i terminów; druga właściwa część projektu – 

obejmowała 7 akcji i wydarzeń przygotowanych dla wychowanek, których głównym 

celem było rozbudzenie zamiłowania do czytelnictwa w różnorodny sposób. I tak 

każda z akcji obejmowała realizację następujących celów szczegółowych: 

1) Wizyta w Bibliotece Raczyńskich: zapoznanie się z historią piśmiennictwa, 

poznanie zasad korzystania z nowoczesnych zbiorów bibliotecznych  

i poznanie historii książki oraz obejrzenie ekspozycji rękopisów  

i starodruków. 

2) Warsztaty z kaligrafii „Kaligrafia – piękno ręcznego pisma” – obejrzenie 

prezentacji multimedialnej nt. rękopisów i starodruków, napisanie 

własnego imienia i nazwiska oraz inicjału z wykorzystaniem techniki 

tuszu, patyków oraz zdobień charakterystycznych dla średniowiecznego 

stylu. 

3) Głosowanie na najlepszą książkę w ramach cyklu "Wychowanki czytają 

wychowankom" oraz Wieczory z cyklu "Wychowanki czytają 

Wychowankom" – zapoznanie się z fragmentami literatury światowej  

i polskiej oraz kształtowanie umiejętności wrażania własnej opinii na temat 

przeczytanego tekstu literackiego. 



4) Zajęcia warsztatowe: książki w przestrzeni wirtualnej "Co czytać, gdzie 

czytać, w jaki sposób czytać?": poznanie darmowych zasobów 

internetowych z e-bookami i audiobookami, bibliotek cyfrowych oraz 

zapoznanie się ze stronami opiniotwórczymi o książkach. 

5) Wieczory w ramach Klubu Dobrego Filmu – kształtowanie umiejętności 

formułowania własnych opinii oraz udziału w dyskusji na temat: „książka 

czy film? - walory artystyczne oraz odczucia własne”. 

6) Konkurs fotograficzno-literacki "Historia inspirowana zdjęciem" – 

kształtowanie twórczości plastycznej, fotograficznej i literackiej. 

7) Wieczór literacki z zaproszoną pisarką, Mają Rausch (w projekcie 

edukacyjnym zaplanowano wieczór literacki z pisarzem/poetą ze 

Związku Literatów Polskich w Poznaniu, jednakże ze względu na brak 

wolnych terminów pisarzy ze ZLP ostatecznie zaproszono pisarkę Maję 

Rausch): poznanie warsztatu pracy i wybranych fragmentów twórczości 

autorki, poznanie jej doświadczeń i źródeł inspiracji. 

Trzecia ewaluacyjna - obejmująca podsumowanie projektu, zrealizowanych założeń  

i celów, omówienie poszczególnych akcji i wydarzeń, wręczenie nagród  

i podziękowań za udział w konkursie fotograficzno-literackim „Historia inspirowana 

zdjęciem”, a także w poszczególnych akcjach w ramach projektu oraz otrzymanie 

informacji zwrotnej od uczestników projektu.  

W celu dokonania weryfikacji pod kątem realizacji założonych celów projektu, 

uczestniczki pod koniec spotkania podsumowującego wypełniły kwestionariusz 

ankiety. Kwestionariusz składał się z 10 pytań, w tym z sześciu pytań zamkniętych 

oraz czterech otwartych. Na pytania zamknięte uczestniczki udzielały swoich 

odpowiedzi na podstawie sześciostopniowej skali ocen, gdzie 1- było notą najniższą 

a 6- notą najwyższą).  

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE KWESTIONARIUSZY ANKIET EWALUACYJNYCH: 

Pytanie / Skala ocen 1 2 3 4 5 6 Średnia ocen 

1. Oceń w skali 1-6 

atrakcyjność realizowanego 

projektu edukacyjnego? 

- - - 4 3 9 5,31 

2. W jakim stopniu udział w 

projekcie poszerzył Twoją 

wiedzę na temat historii książki 

tradycyjnej oraz książek 

multimedialnych (e-book, 

audiobook)  

1 1 2 1 4 7 4,69 

3. Oceń proszę czy udział w 

projekcie edukacyjnym jest 

ciekawą, oryginalną formą 

spędzania czasu wolnego? 

1 - - - 6 9 5,31 

4. W jakim stopniu udział w 

projekcie rozwinął w Tobie 

zamiłowanie do czytelnictwa?  

1 - 1 4 4 6 4,75 

5. W jakim stopniu udział w 

działaniach projektowych 

zwiększył Twoją świadomość na 

temat znaczenia i roli książek w 

życiu człowieka? 

1 - 2 - 5 8 5,00 

6. Czy wiadomości nabyte 

podczas trwania projektu 

można wykorzystać w życiu 

codziennym?  

- - - 3 3 10 5,44 

        

 

Pytanie 7. Zaznacz proszę wszystkie aktywności, w których brałaś udział:  

Na pytanie 16 osób udzieliło odpowiedzi, w tym: 

- 11 zaznaczyło cykl „Wychowanki czytają wychowankom – odczytanie fragmentów 

najpopularniejszych Waszym zdaniem książek,  

- 10 badanych zadeklarowało udział w Klubie Dobrego Filmu – projekcja filmu 

„Stowarzyszenie umarłych poetów” z 1989 roku,  

- 9 osób wzięło udział w podsumowaniu projektu, 

- 7 wychowanek wzięło udział w konkursie fotograficzno-literackim „Historia inspirowana 

zdjęciem”, 

- 6 osób było uczestnikami warsztatów z kaligrafii pt.: „Kaligrafia  - piękno ręcznego pisma”, 

- 5 wychowanek uczestniczyło w wieczorze literackim z pisarka Mają Rausch, 

- 4 osoby badane zadeklarowały dział w zajęciach edukacyjnych „Co czytać, gdzie czytać, w 

jaki sposób czytać?” 



- 2 badane wzięły udział w wizycie w Bibliotece Raczyńskich. 

 

Pytanie 8 - otwarte: "Które z wyżej ww. działań projektowych wydało Ci się 

najbardziej atrakcyjne?”  

Na powyższe pytanie 14 osób udzieliło odpowiedzi. Badane najczęściej wskazywały: 

„Wychowanki czytają wychowankom” (5 osób), Klub Dobrego Filmu” (4 osoby), 

„konkurs fotograficzno-literacki” (2 osób), „spotkanie z pisarką, Mają Rausch” (2 

osoby) „Kaligrafia- piękno ręcznego pisma” (1 osoba). Jedna osoba udzieliła 

odpowiedzi, że „trudno powiedzieć”.   

 

Pytanie 9 - otwarte: „Gdybyś miała możliwość zmienić coś podczas realizacji 

projektu, co by to było? 

Na powyższe pytanie 6 wychowanek udzieliło odpowiedzi, z tego 2 wskazały, że 

„nic by nie zmieniły”, jedna badana wskazała, iż należałoby „zwiększyć interakcję 

między uczestniczkami, jedna osoba była zdania, iż należałoby „zwiększyć integrację 

między osobą prowadzącą zajęcia a dziewczynkami”. Natomiast 9 osób nie udzieliło 

żadnej odpowiedzi na to pytanie.  

 

Pytanie 10 - otwarte: „Wskaż tematykę projektów, w których chętnie wzięłabyś 

udział”. 

Na powyższe pytanie 8 wychowanek zaproponowało następującą tematykę 

projektów: „psychologiczne”(3 osoby), „filmowe” (3 osoby)„muzyczne” (2 osoby), 

„fotograficzne” (1 osoba), „decoupage” (1 osoba), „dziennikarskie” (1 osoba), 

„artystyczne” (2 osoby), „rysownictwo” (1 osoba), „kostiumografia” (1 osoba). 

Natomiast 8 osób nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie.  

 

Podsumowanie: Wychowanki uczestniczące w projekcie edukacyjnym 

„Książki źródłem mojej wyobraźni” bardzo wysoko oceniły atrakcyjność tego 

projektu (5,31) określając go jaką ciekawą, oryginalną formą spędzania czasu 

wolnego (5,31), który pozwolił rozwinąć im zamiłowanie do czytelnictwa (4,75). 

Zdaniem wychowanek udział w projekcie poszerzył ich wiedzę na temat historii 



książki tradycyjnej oraz książek multimedialnych (4,69) oraz zwiększył ich 

świadomość na temat znaczenia i roli książek w życiu człowieka (5,00). Ponadto 

wychowanki podkreśliły, iż wiadomości nabyte podczas trwania projektu można 

wykorzystać w życiu codziennym (5,44). 

Na podstawie deklaracji wychowanek biorących udział w projekcie można 

przypuszczać, iż organizowanie tego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych może 

pozytywnie wpływać na ich rozwój poznawczy i kształtować odpowiednie postawy.  

Założone cele projektu edukacyjnego zarówno ogólne, jak i szczegółowe 

(kształcące, wychowawcze i poznawcze) zostały zatem osiągnięte.  W projekcie 

wzięło udział 15 wychowanek bursy. 

 


