2.

EDUKACJA EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
ANKIETA DLA NAUCZYCIELI/EDUKATORÓW
Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska http://www.cdpgs.katowice.pl/
(jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Śląskiego) przygotowało
ankietę w celu diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli/edukatorów i uczniów
w zakresie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w województwie śląskim. Prosimy
o wypełnienie ankiety on-line, bądź pobranie wersji elektronicznej i odesłanie na
adres sekretariat@cdpgs.katowice.pl lub listownie na adres: Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego Śląska, ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Prelekcje/warsztaty w szkole/na miejscu
Prelekcje/warsztaty w ośrodku edukacyjnym
Zajęcia terenowe w pobliżu szkoły
Zajęcia terenowe wyjazdowe
Konkursy szkolne
Konkursy pozaszkolne
Udział w kampaniach/projektach/programach

EDUKACJA SZKOLNA I POZASZKOLNA
Czy uczniowie biorą udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez:
Prelekcje/
Warsztaty

Zajęcia
terenowe

Projekty/
programy
/akcje

Nauczycieli (w szkole)







Szkole koło
przyrodnicze
Parki Krajobrazowe













Lasy Państwowe































Centrum Dziedzictwa
Przyrody Górnego
Śląska
Śląski Ogród
Botaniczny
Śląski Ogród
Zoologiczny
GEOsfera Jaworzno

Konkursy

Inne
(jakie?)

Inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………

Proszę określić swój stopień zainteresowania poniższymi formami zajęć edukacyjnych:
0 1 2 3 4 5

Proszę zaznaczyć wybrane pole X. W pytaniach, w których trzeba określić stopień zainteresowania
zastosowano skalę, gdzie 0 oznacza brak zainteresowania, a 5 – bardzo duże zainteresowanie.

1.

Czy uczniowie wyjeżdżają na przyrodnicze wycieczki szkolne?
 - Tak, jedno- lub kilkudniowe
 - Tak, ale tylko jednodniowe
 - Nie
 - Nie, ale treści z zakresu edukacji przyrodniczej poruszane są na innych wycieczkach
szkolnych
 - Inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

















































Inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Proszę określić swój stopień zainteresowania poniższymi tematami prelekcji/warsztatów:
0 1 2 3 4 5
Różnorodność biologiczna (poznawanie gatunków,
     
siedlisk, ekosystemów – łąka, las itp.)
Ochrona przyrody (obszary/obiekty/gatunki
     
chronione, ochrona krajobrazu itp.)
Zagrożenia dla przyrody (zanieczyszczenia, gatunki
     
inwazyjne, inwestycje drogowe, regulacja rzek itp.)
Ogólne (problemowe), np. martwe drewno,
ślady i tropy zwierząt, las naturalny a las
     
zagospodarowany, korytarze ekologiczne i in.
Rzeźba terenu/geologia
     
Paleontologia
     
Gleby
     
Rzeki i zbiorniki wodne
     

Inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

w pobliżu szkoły
w parku miejskim
w miejscach objętych ochroną obszarową
(np. rezerwatach przyrody)
na terenach poprzemysłowych
na ścieżkach przyrodniczych
w ogrodzie botanicznym/zoologicznym
na „Szlaku przyrody województwa śląskiego”
(obszary i obiekty o wysokich walorach
przyrodniczo-turystycznych)
w Beskidach
w Kotlinie Oświęcimskiej
na Wyżynie Częstochowskiej
na Wyżynie Śląskiej

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Proszę określić swój stopień zainteresowania poniższymi tematami zajęć terenowych:
0 1 2 3 4 5
holistyczne/ogólnoprzyrodnicze
botaniczne
ornitologiczne
entomologiczne
hydrobiologiczne
budowa i funkcjonowanie ekosystemów
(lasu, łąki, stawu)
obszary/obiekty/gatunki/siedliska chronione
„Szlak przyrody województwa śląskiego” (obszary
i obiekty o wysokich walorach przyrodniczoturystycznych)
przyroda terenów zdegradowanych
(hałdy, zbiorniki w nieckach osiadania)
zagrożenia środowiska przyrodniczego
ślady i tropy zwierząt
geologiczno-geomorfologiczne
hydrologiczne
gleboznawcze
paleontologiczne
przyrodniczo – artystyczne





































     
     

     
     
     
     
     
     
     






























     

Inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

………………………………………………………………………………………………………………………………………









………………………………………………………………………………………………………………………………………









































8.

Inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.

Proszę określić swój stopień zainteresowania uczestnictwem w zajęciach terenowych
w danym miejscu:
0 1 2 3 4 5

Proszę określić swój stopień zainteresowania uczestnictwem w zajęciach terenowych
w danym miesiącu:
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
     
     
Styczeń
Czerwiec
     
     
Luty
Wrzesień
     
     
Marzec
Październik
     
     
Kwiecień
Listopad
     
     
Maj
Grudzień

Najczęstsze przeszkody w realizacji zajęć terenowych:
 - Obawa przed wypadkami/zdarzeniami losowymi, np. złamania, ukąszenia, użądlenia,
reakcje uczuleniowe
 - Przeszkody formalno-prawne, np. nieuregulowana kwestia odpowiedzialności za
uczniów/OC/odszkodowania
 - Przyczyny finansowe, zbyt wysokie koszty
 - Niechęć lub brak zgody rodziców/opiekunów prawnych
 - Brak czasu, inne priorytety w programie nauczania
 - Inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI/EDUKATORÓW

9.

Proszę określić swój stopień zainteresowania uczestnictwem w szkoleniach dla
nauczycieli/edukatorów z zakresu edukacji przyrodniczej:
0 1 2 3 4 5
     

………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Proszę określić swój stopień zainteresowania poniższymi tematami szkoleń:
0 1 2 3 4 5
holistyczne/ogólnoprzyrodnicze
botaniczne
ornitologiczne
entomologiczne
hydrobiologiczne
budowa i funkcjonowanie ekosystemów
(lasu, łąki, stawu)
obszary/obiekty/gatunki/siedliska chronione
„Szlak przyrody województwa śląskiego”
(obszary i obiekty o wysokich walorach
przyrodniczo-turystycznych)
przyroda terenów zdegradowanych (hałdy,
zbiorniki w nieckach osiadania)
zagrożenia środowiska przyrodniczego
ślady i tropy zwierząt
geologiczno-geomorfologiczne
hydrologiczne
gleboznawcze
paleontologiczne































………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………







………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

     

………………………………………………………………………………………………………………………………………




































Inne (jakie?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMACJA O NAUCZYCIELU/EDUKATORZE

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedmiot nauczany: ………………………………………………………………………………………………….………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
INFORMACJE DODATKOWE
11. Inne uwagi na temat edukacji ekologiczno-przyrodniczej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O SZKOLE/PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
(miejsce pracy nauczyciela/edukatora)
Typ:






Przedszkole
Szkoła podstawowa
Liceum ogólnokształcące
Technikum
Szkoła średnia inna

Liczba uczniów:
 poniżej 300
 300 – 500
 powyżej 500

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inny (jaki?)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gmina/Miasto:

.…………………………………………………………………………………………………………………………

