
ANKIETA EWALUACYJNA/BB1/Zielone Gry/2015   

……………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość i dzisiejsza data   

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Służy zebraniu informacji dotyczących realizacji celów projektu Zielone Gry. Biblioteki i 
organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę. 
 
Cz1./ ……………………………………………………………………………….. 

Proszę, podpisz ankietę wymyślonym przez Ciebie pseudonimem i zapamiętaj go :) 

 

Dziękujemy serdecznie za wypełnienie ankiety. 

 

1. Zaznacz opisy, które najbardziej pasują do ciebie (wybierz maksymalnie 2 najtrafniejsze): 

 gram w gry, przede wszystkim komputerowe 

 gram w gry, zarówno komputerowe, jak i planszowe 

 gram w gry, przede wszystkim planszowe 

 dużo czasu poświęcam na granie w gry 

 lubię gry, w których jest dużo akcji i są przede wszystkim zabawą 

 lubię gry edukacyjne, w których dowiaduję się czegoś, poszerzam swoją wiedzę lub umiejętności 

 bardzo rzadko gram w gry 

 nie lubię grać w żadne gry 

  

2.Czy zgadzasz się, że poprzez gry można dowiedzieć się ciekawych rzeczy o otaczającym nas świecie? 

 tak              nie              trudno powiedzieć 

 

3.Zaznacz jeden opis, który najbardziej pasuje do ciebie: 

 interesuje się ekologią, tym co dzieje się na ZIEMI, mam sporą wiedzę na temat zmian klimatu, zanieczyszczeń 

czy surowców naturalnych, swoją wiedzę czerpię z książek i dostępnych naukowych opracowań  

 interesuje się ekologią, tym co dzieje się na ZIEMI, swoją wiedzę na temat zmian klimatu, zanieczyszczeń czy 

surowców naturalnych lub innych zjawisk czerpię przede wszystkim z filmów i artykułów w Internecie lub 

telewizji 

 interesuje się ekologią, tym co dzieje się na ZIEMI, ale chcę dowiedzieć się więcej 

 nigdy nie interesowała mnie ekologia, ale chętnie się czegoś dowiem 

 nigdy nie interesowała mnie ekologia i nie uważam by to w ogóle był temat, którym warto się zajmować 

 

Proszę zaznacz poniżej kratki, które najlepiej opisują Ciebie i Twoje miejsce zamieszkania: 

4. Płeć: 

 kobieta     mężczyzna 

5. Wiek: 

 13 - 15 lat            16 - 18 lat            19 lat i więcej 

6. Miejsce zamieszkania: 

 wieś       miasto do 5 tys.        miasto 5 - 9 tys.       miasto 10 - 19 tys.       miasto 20 - 49 tys.     

 miasto 50 -99 tys.     miasto 100 - 199 tys.     miasto 200 - 499 tys.     miasto 500 tys. i więcej 

 



ANKIETA EWALUACYJNA/BB2/Zielone Gry/2015   

……………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość i dzisiejsza data   

Niniejsza ankieta jest anonimowa. Służy zebraniu informacji dotyczących realizacji celów projektu Zielone Gry. Biblioteki i 
organizacje pozarządowe włączają młodych do gry o przyrodę. 
 
Cz2./ ……………………………………………………………………………….. 

Proszę, podpisz ankietę wcześniej wymyślonym przez Ciebie (tym samym, co poprzednią część ankiety) 

 

 Proszę odwróć stronę>>>> 

 

 

1.Dziś graliśmy w: 

 

 Ropę z Catanu  Grę z Klimatem 2.0  Władców Doliny 

 

2.Oceń w jaki sposób gra i omówienie wpłynęły na Twój zasób wiedzy. Zaznacz kółkiem odpowiednie miejsce na 
osi, gdzie 0 oznacza brak jakiejkolwiek wiedzy, 5 oznacza średni zasób wiedzy a 10, że wiesz bardzo dużo. 
 

Wiedza o wartości bioróżnorodności  

moja wiedza przed grą 
 
 0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 

🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽 

moja wiedza po grze 
 
0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 

🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽 

 

Wiedza o zasobach naturalnych i dobrach wspólnych na ZIEMI 

moja wiedza przed grą 
 
0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 

🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽 

moja wiedza po grze 
 
0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 

🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽 

 

Wiedza o zmianach klimatu 

moja wiedza przed grą 
 
0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 

🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽 

moja wiedza po grze 
 
0      1      2      3      4      5      6      7      8      9     10 

🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽....🔽….🔽....🔽....🔽….🔽 

 

3. Co jest dla Ciebie zaskakujące, nowe lub zrobiło na Tobie wrażenie podczas gry i omówienia?  
     (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi) 
 

 informacje o tym, co to są dobra wspólne i jak można nimi gospodarować  

 informacje o tym, jak ważna jest bioróżnorodność 

 informacje o tym, że ropa i inne zasoby naprawdę się skończą 



ANKIETA EWALUACYJNA/BB2/Zielone Gry/2015   

Dziękujemy serdecznie za wypełnienie ankiety 

 

 informacje o zmianach klimatu 

 inne informacje, (napisz jakie) 

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

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

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

 

4.Czy zgadzasz się, że poprzez gry można dowiedzieć się ciekawych rzeczy o otaczającym nas świecie? 

 

 tak              nie              trudno powiedzieć 

 

5. Zaznacz jedno zdanie, które uważasz, za najbardziej odpowiednie: 

 

 interesuje się ekologią, tym co dzieje się na ZIEMI, ale tu nie dowiedziałam/dowiedziałem się niczego nowego 

 interesuje się ekologią, tym co dzieje się na ZIEMI, dzięki grze dowiedziałam/dowiedziałem się nowych rzeczy 

 interesuje się ekologią, tym co dzieje się na ZIEMI, nie dowiedziałam/dowiedziałem się niczego nowego ale lepiej 

rozumiem pewne zależności 

 interesuje się ekologią, tym co dzieje się na ZIEMI, dowiedziałam/dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy 

 nigdy nie interesowała mnie ekologia, ale teraz dowiedziałam/dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy i chętnie 

dowiem się więcej 

 nigdy nie interesowała mnie ekologia i nie uważam by to w ogóle był temat, którym warto się zajmować 

 

6. Twoje uwagi: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


