Ankieta dotycząca akcji
„Ferie z Eko-Inicjatywą w Muzeum w Kwidzynie- 2012"
W trosce o komfort, bezpieczeństwo i zadowolenie Waszych dzieci przygotowaliśmy ankietę,
w której będziecie Państwo mogli ocenić akcję „Ferie z Eko-Inicjatywą w Muzeum w
Kwidzynie ", podzielić się z nami uwagami i sugestiami. Zapraszamy do wypełnienia ankiety
wraz z dziećmi. Ankieta jest anonimowa.
Ankietę prosimy zwrócić opiekunom po zakończeniu ostatniego dnia zajęć.
Odpowiedzi, które są najbliższe Państwa kwestii prosimy podkreślić.
1. Jak oceniają Państwo następujące elementy Ferie z Eko-Inicjatywą w Muzeum w Kwidzynie?
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2. Co najbardziej podobało się Państwa dziecku/dzieciom w trakcie trwania turnusu „ Ferie
z Eko-Inicjatywą w Muzeum w Kwidzynie "?
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3. Czy Państwa dzieci są zadowolone z udziału w akcji „ Ferie z Eko-Inicjatywą w Muzeum
w Kwidzynie "?

TAK

NIE

4. Czy uważacie Państwo, że wiedza z zakresu ekologii i ochrony przyrody przekazywana
podczas zajęć jest dla dzieci wartościowa?

TAK

NIE

5. Czy uważacie Państwo, że udział w akcji „Ferie z Eko-Inicjatywą w kwidzyńskim zamku"
wpływa na zwiększenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postawy
proekologicznej u Państwa dziecka/ dzieci?

TAK

NIE

Zajęcia organizowane są dzięki partnerskiemu porozumieniu Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa i Muzeum w Kwidzynie – oddział Muzeum Zamkowego
w Malborku. Zajęcia dofinansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kwidzyn w ramach projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna
– myśl i działaj EKOlogicznie” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projektu
„Badawcza edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna”.

Jeżeli tak, to czym się to przejawia?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
6. Czy dzieci po powrocie do domu dzielą się z Państwem wrażeniami z turnusu „Ferie z EkoInicjatywą w Muzeum w Kwidzynie" Jeżeli tak, to jakie one są?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

7. Czego według opinii Państwa i Państwa dziecka/ dzieci zabrakło w trakcie akcji „Ferie
z Eko-Inicjatywą w Muzeum w Kwidzynie"?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Dziękujemy za skorzystanie z naszej oferty edukacyjnej oraz za czas poświęcony na
wypełnienie ankiety.

W imieniu Stowarzyszenia „Eko-Inicjatywa"
Janusz Kowalak – koordynator projektu
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w Malborku. Zajęcia dofinansowane są ze środków Gminy Miejskiej Kwidzyn w ramach projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców Kwidzyna
– myśl i działaj EKOlogicznie” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach projektu
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