WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI
PROJEKTU „TOLERANCJA – NASZ WSPÓLNY CEL”
PO I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
1. Czy znasz cele i założenia projektu Comenius realizowanego w naszym gimnazjum?

2. Czy realizowany projekt jest szkole potrzebny?

3. Czy rozpowszechnianie informacji o projekcie jest dla Ciebie wystarczające?

4. Czy problematyka projektu jest dla Ciebie zrozumiała i sensowna?

5. Czy znasz sposób znalezienia pełnej informacji o naszym projekcie w Internecie?
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6. Czy kiedykolwiek prowadziłaś(eś) rozmowę z koleżanką/kolegą na temat naszego projektu
Comenius?

7. Czy jesteś / byłeś zaangażowana(y) w dotychczasowe działania projektowe, m.in.:
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8. Jakie korzyści uzyskałaś(eś) z dotychczasowego udziału w działaniach projektowych:

9. Czy uważasz, że dzięki projektowi:
a. rozbudziła się twoja wrażliwość na innych ludzi, inne kultury:

b. zaistniałaś(eś) poza szkołą, inni dowiedzieli się, co robisz:

3

c. zwiększyła się twoja motywacja do nauki języków obcych:

10. Jakie masz inne uwagi na temat realizacji projektu, co Ci się podoba(ło), co Ci się nie podoba(ło),
co chciałabyś/chciałbyś zmienić?
Uczniowie wymienili wiele uwag na temat realizacji projektu. Podobały im się:
 koncert „Music makes tolerance” (4 osoby),
 spektakl “Mały Książę”,
 tablica z informacjami na temat uczniów niemieckich – ich listy - charakterystyki (4 osoby),
 akademie,
 prezentacje multimedialne,
 dobra komunikatywność z uczniami z Niemiec,
 występy,
 quizy,
 konkursy na logo i kartkę bożonarodzeniową (2 osoby),
 fakt wyjazdu naszych uczniów,
 przyjazd uczniów ze szkoły partnerskiej (4 osoby),
 że można poznać ludzi z innego kraju,
 projekt „Jaką rolę pełnią ludzie starsi w społeczeństwie”,
 dodatkowe zajęcia o tolerancji i każdy mógł poprawić swe zachowanie, jak było niepoprawne,
 dodatkowe prace na lekcjach języków obcych (2 osoby),
 że poprawią się stosunki z Niemcami,
 że nie było lekcji w czasie trwania niektórych projektów.
Wielu uczniów stwierdziło, że wszystko im się podobało i nic nie chcą zmieniać, że wszytko jest
dobrze, okey, dobrze dopracowane, że projekt jest bardzo fajny a działania projektowe wywarły na
nich pozytywne wrażenie, ponieważ m.in. zdobywamy wiedzę.
Jednemu uczniowi z klasy trzeciej nie podobało się to, że uczniowie ze szkoły partnerskiej
przyjeżdżają dopiero za rok.
Inny uczeń zasugerował, że powinniśmy zrobić projekt o tym, co powinni zobaczyć w Polsce.
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Celem dokonania ewaluacji działań związanych z realizacją programu Comenius w Gimnazjum w
Lelowie w I półroczu trwania projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel” zostały opracowane ankiety dla
uczniów, rodziców i nauczycieli. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w lutym 2014 r.
Zbieranie informacji poprzez badanie ankietowe służyło wzmocnieniu pozytywnych działań w zakresie
tworzenia odpowiednich warunków dla realizacji tego programu oraz eliminowaniu jego słabych stron.
Ankieta dla uczniów zawierała 9 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte, została przeprowadzona w
lutym 2014 roku, wzięło w niej udział 124 uczniów – tj. 97% wszystkich uczniów gimnazjum, 4
uczniów było nieobecnych. Ankieta była anonimowa.
Z badania ankietowego wynika, że uczniowie znają cele i założenia projektu Comenius realizowanego
w naszym gimnazjum – 113 uczniów (91%), projekt jest szkole potrzebny a jego tematyka i
problematyka zrozumiała i sensowna dla 96 uczniów (77%), rozpowszechnianie informacji o projekcie
jest wystarczające dla 108 respondentów (87%). 76 uczniów (62%) wie, jak znaleźć pełną informację o
naszym projekcie w Internecie a 55 uczniów (45%) prowadziło rozmowę z koleżanką/kolegą na temat
naszego projektu.
Większość ankietowanych była zaangażowana w kilka działań projektowych. Najwięcej uczniów – 96
(77%) brało udział w wykonaniu słowniczka polsko-niemiecko-angielskiego na temat życia
codziennego i szkoły, 45 (36%) w konkursie na kartkę bożonarodzeniową dla szkoły partnerskiej a 29
(23%) wykonywało kalendarze adwentowe.
Uczniowie wskazali korzyści uzyskane z udziału w działaniach projektowych w następującej
kolejności:
 wzbogacenie wiedzy o ludziach, historii i kulturze naszych zachodnich sąsiadów – 61 uczniów
(49%),
 rozwój umiejętności językowych – 46 uczniów (37%),
 rozwój kreatywności – 39 uczniów (31%)
 rozwój talentów artystycznych oraz rozwój umiejętności korzystania z technologii
komunikacyjno-informacyjnych – po 25 uczniów (20%),
 nagrody w konkursach – 12 uczniów (10%).
Tylko jeden uczeń napisał, że nie brał udziału w żadnych działaniach projektowych.
Na pytanie, czy rozbudziła się twoja wrażliwość na innych ludzi, inne kultury, 56 respondentów (48%)
udzieliło odpowiedzi twierdzącej. Dzięki projektowi zaistniało poza szkołą 25 uczniów (22%), a
motywacja do nauki języków obcych zwiększyła się według 69 ankietowanych (59%).
Na podstawie wyników i analizy powyższego badania ankietowego można stwierdzić, że prawidłowo
realizowane są cele i założenia projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel” w ramach programu
Comenius – Uczenie się przez całe życie. Uczniowie angażują się w działania projektowe, o których
mają pozytywne zdanie, wzbogacają swoją wiedzę o kraju i mieszkańcach naszego zachodniego
sąsiada – Niemiec, a projekt motywuje ich do nauki języków obcych, rozwija kreatywność, talenty
artystyczne i umiejętność korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych (strona
internetowa projektu, e-maile z nastolatkami niemieckimi, którzy przyjadą na wymianę młodzieży,
udział w grupie facebookowej projektu).
Pracować powinniśmy nad postawami uczniów wobec innych ludzi i ich kultury, kształtować
pozytywne nastawienie w stosunku do drugiego człowieka a także zachęcać młodzież do nauki
języków obcych i włączania się w kolejne działania projektowe.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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