WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ DLA NAUCZYCIELI W NA TEMAT REALIZACJI
PROJEKTU „TOLERANCJA – NASZ WSPÓLNY CEL”
PO I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013/2014
1. Czy zna Pani/Pan temat, cele i założenia projektu Comenius?

2. Czy uważa Pani/Pan, że projekt pozwala rozbudzić świadomość i otwartość uczniów w stosunku do
innych kultur?

3. Czy zdaniem Pani/Pana udział w projekcie przyczynia się do motywacji uczenia się języków
obcych?
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4. Czy jest / był(a) Pani/Pan zaangażowana(y) w dotychczasowe działania projektowe (np. jako
organizator(ka)/ współorganizator(ka) /opiekun(ka) uczniów):

5. Czy uzyskał(a) Pani/Pan jakieś korzyści z udziału w projekcie?

Zostały wymienione następujące korzyści:




poznanie zakresu wiedzy i zachowań związanych z tolerancją naszych uczniów wobec innych
ludzi, poznanie wielkości i codziennego funkcjonowania przeciętnej rodziny w Niemczech;
kontakt z językiem niemieckim na żywo, poszerzenie wiedzy na temat Niemiec – kraju i
mieszkańców, poznanie problemów dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ludzi starszych;
poznanie kultury innego narodu, tolerancja w różnych dziedzinach życia;
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zainteresowanie nauką języków obcych oraz zapoznanie się z kulturą niemiecką (kartki
świąteczne, logo, niemieckie ciasto);
pogłębienie wiedzy na temat tolerancji, roli ludzi starszych w społeczeństwie;
poznanie tradycji oraz kultury Niemiec, promocja szkoły w środowisku lokalnym;
pozyskanie nowych informacji, wiedzy;
satysfakcja z pracy z młodzieżą, wspieranie rozwoju uczniów oraz poszerzenie ich horyzontów
myślowych i otwartości na inność;
poznanie sposobu funkcjonowania szkoły partnerskiej, tradycji i kultury Niemców,
uwrażliwienie na potrzeby innych, kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na drugiego
człowieka;
tolerancja w różnych dziedzinach życia, poznanie kultury Niemiec;
zapoznanie z kulturą Niemiec,
refleksja nad własną postawą wobec innych, zapoznanie się z pojęciami związanymi z tematyką
projektu (tolerancja, stereotypy), zapoznanie z kulturą niemiecką, nawiązanie kontaktu z
niemieckimi nauczycielami.

6. Czy doświadczył(a) Pani/Pan z tego powodu jakiś strat?

7. Jakie są według Pani/Pana dotychczasowe największe korzyści płynące ze współpracy ze szkołą
partnerską w Niemczech (proszę wskazać przynajmniej dwie)?
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8. Jakie ma Pani/Pan uwagi na temat dotychczasowego przebiegu realizacji projektu Comenius w
naszej szkole?
Na powyższe pytanie wypowiedziało się 7 nauczycieli, według których:
 projekt realizowany jest bardzo dobrze, zaplanowane działania są prowadzone na bieżąco i w
każdym miesiącu jest realizowane działanie zgodnie z projektem;
 w projekt jest zaangażowanych wielu uczniów i nauczycieli naszego gimnazjum;
 uczniowie rozwijają umiejętności językowe poprzez korespondencję z niemieckimi kolegami,
wielu uczniów zaangażowało się w przygotowanie prezentacji multimedialnych, kartek
świątecznych i kalendarza oraz spektaklu rozwijając zdolności informatyczne, plastyczne i grę
aktorską. Spotkania z niepełnosprawną młodzieżą oraz ludźmi starszymi uwrażliwiają młodzież
gimnazjalną na potrzeby innych ludzi oraz rozbudzają postawę otwartości i tolerancji;
 projekt przebiega bez zakłóceń;
 przebieg realizacji projektu odbywał się zgodnie z opracowanym planem pracy. Zadania były
realizowane terminowo. Myślę, że nie było większych trudności;
 realizacja projektu przebiega bardzo dobrze, mimo kłopotów z bazą noclegową dla gości z
Niemiec;
 absorbowanie czasu uczniów i nauczycieli zagadnieniami związanymi z projektem Comenius
kosztem innych zajęć dodatkowych np. ukierunkowany temat projektu edukacyjnego.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w lutym 2014 r., służy wzmocnieniu pozytywnych działań
w zakresie tworzenia odpowiednich warunków dla realizacji programu Comenius oraz eliminowaniu
jego słabych stron.
Ankieta dla nauczycieli zawierała 8 pytań, została wypełniona przez 13 nauczycieli – tj. 81%. Ankieta
była anonimowa.
Z badania ankietowego wynika, że wszyscy nauczyciele znają temat, cele i założenia projektu
Comenius oraz uważają, że projekt pozwala rozbudzić świadomość i otwartość uczniów w stosunku do
innych kultur a udział w nim przyczynia się do motywacji uczenia się języków obcych.
Większość nauczycieli jest/ była zaangażowana w kilka działań projektowych jako organizator,
współorganizator, opiekun. Tylko dwóch nauczycieli nie brało udziału w żadnych działaniach
związanych z realizacją projektu.
Respondenci wymienili wiele korzyści, jakie uzyskali z udziału w projekcie. Jedna osoba nie widzi
żadnych korzyści. Jeden ankietowany poniósł straty czasowe związane z realizacją projektu.
Największe korzyści płynące ze współpracy ze szkołą partnerską w Niemczech zostały wskazane w
następującej kolejności:
 poznanie innej kultury – 12 nauczycieli (92%),
 kształtowanie postaw otwartości, tolerancji oraz akceptowanie inności – 11 nauczycieli (85%),
 doskonalenie znajomości języków obcych, używanie języków nie tylko podczas lekcji w szkole – 9
nauczycieli (69%),
 zdobywanie wiedzy i umiejętności w ciekawy sposób – 6 nauczycieli (46%),
 inne: możliwość poznania nowych ludzi – 1 nauczyciel (15%)
 inne: możliwość nawiązania nowych znajomości – 1 nauczyciel (15%).
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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