Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej realizacji
projektu Comenius „Tolerancja – nasz wspólny cel”
po II półroczu roku szkolnego 2013/2014 (lipiec 2014)
1. Czy znasz cele i założenia projektu Comenius realizowanego w naszym gimnazjum?

2. Czy rozpowszechnianie informacji o projekcie jest dla Ciebie wystarczające (strona internetowa,
imprezy szkolne, apele, lekcje, Facebook)?

3. Czy uczestniczyłaś(eś) w działaniach realizowanych w ramach projektu Comenius?

4. W jakie działania projektowe w II półroczu byłaś(eś) zaangażowany:
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5. Jakie korzyści uzyskałaś(eś) z udziału w działaniach projektowych:

6. Czy jesteś zadowolona(y) ze swoich działań/ prac w ramach projektu Comenius?

7. Gdzie wykonywałaś(eś) zadania/ działania projektowe:

8. Czy miałaś(eś) wpływ na decyzje dotyczące realizacji projektu?
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9. Czy uważasz, że dzięki projektowi:
a. przełamałaś(eś) stereotypy dotyczące naszych
zachodnich sąsiadów:

b. zmieniło się twoje nastawienie do
niepełnosprawnych nastolatków, wyzbyłaś(eś) się
lęku przed kontaktem z nimi:

c. nauczyłaś(eś) się niemieckiej piosenki:

d. nauczyłaś(eś) się niemieckiego tańca:

e. udoskonaliłaś(eś) umiejętność redagowania tekstów:

f. udoskonaliłaś(eś) posługiwanie się programami: Word, Power Point, Picture Manager, Movie Maker

g. dostrzegasz potrzeby ludzi starszych i na nie odpowiednio reagujesz:
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10. Jakie masz inne uwagi na temat realizacji projektu, co Ci się podoba(ło), co Ci się nie podoba(ło),
co chciałabyś/chciałbyś zmienić?
Wypowiedzi uczniów:
 Myślę, że wymiana była dopracowana w każdym szczególe, raczej nie widzę powodów, aby
coś zmienić;
 Moim zdaniem bardzo mi się podobało, nic nie chciałabym zmienić;
 W realizacji projektu podobało mi się wszystko. Nie chciałabym nic zmieniać, ani nie mam
uwag;
 W realizacji projektu wszystko mi się podobało. Nic bym nie zmieniła;
 Nie mam uwag negatywnych, wszystko mi się podobało, nic bym nie zmieniła;
 Podobały mi się zajęcia artystyczne podczas wymiany;
 Podobało mi się poznanie kultury Niemiec;
 Wszystko mi się podobało (4 uczniów);
 Nie podoba mi się to, że osoby nie wyjeżdżające do Niemiec też musiały brać czynny udział
w przygotowaniu prac wysyłanych do Niemiec;
 Projekt jest bez zastrzeżeń;
 Nie podobało mi się to, że uczniowie po powrocie z Niemiec musieli uzupełnić zaległości
(2 uczniów);
 Podobała mi się praca w grupie z kolegami z Niemiec, tzn. sztuka;
 Najbardziej podobało mi się oglądanie życia rodzinnego i zwiedzanie nowych miejsc;
 Nie mam uwag na temat realizacji projektu, nie chciałabym wnosić żadnych zmian. Wszystko
było przeprowadzone w bardzo fajny sposób;
 Bardzo mi się podobało spotkanie z dziećmi z Bogumiłka. Nic mi się podobało;
 Podobała mi się zabawa z dziećmi z Bogumiłka;
 Podobały mi się wyjazdy do Bogumiłka i Domu Pomocy Społecznej;
 Podobała mi się wymiana polsko-niemiecka;
 Nie podobało mi się: Nic;
 Nic nie chciałem zmienić.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone pod koniec czerwca 2014 r., zawierało 9 pytań
zamkniętych i jedno otwarte. Wzięło w nim udział 82 uczniów z klas: I a, I b, II a i II b. Uczniowie
klasy III a nie byli ankietowani, ponieważ nie uczestniczyli w wymianie młodzieży oraz brali udział
tylko w 2 działaniach projektowych: wykonanie słowniczka polsko-niemiecko-angielskiego oraz
obchody Dnia Niemieckiego.
Z badania ankietowego wynika, że 79 uczniów (96%) zna cele i założenia projektu Comenius
realizowanego w naszym gimnazjum. Rozpowszechnianie informacji o projekcie jest wystarczające
(strona internetowa, imprezy szkolne, apele, lekcje, Facebook) dla 75 uczniów (91%) a w działaniach
realizowanych w ramach projektu Comenius uczestniczyło w II półroczu 63 ankietowanych (77%).
Najwięcej uczniów było zaangażowanych w wykonanie słowniczka polsko-niemiecko-angielskiego na
temat podróże i zwiedzanie, kuchnia polska, święta i tradycje (73 uczniów, tj. 89%) oraz w obchody
Dnia Niemieckiego (55 uczniów, tj. 67%).
Uczniowie wskazali korzyści uzyskane z udziału w działaniach projektowych w następującej
kolejności:
 zdobyłam(em) nowe wiadomości – 54 uczniów (66%);
 wzbogaciłam(em) swoją wiedzę o ludziach, historii i kulturze naszych zachodnich sąsiadów –
46 uczniów (56%);
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nauczyłam(em) się współdziałać w grupie – 39 uczniów (48%);
stałam(em) się bardziej otwarty w stosunku do innych ludzi, innych kultur – 35 uczniów (43%);
chętniej uczę się języka angielskiego – 32 uczniów (39%),
chętniej uczę się języka niemieckiego – 26 uczniów (32%),
podszkoliłam(em) język angielski – 19 uczniów (23%),
nauczyłam(em) się wyszukiwać informacje oraz dostałam(em) nagrodę, upominki – po 18 uczniów
(22%),
podniosłam(em) umiejętność tworzenia i edytowania plików multimedialnych – 16 uczniów (20%),
podszkoliłam(em) język niemiecki – 14 uczniów (15%).

89% ankietowanych (73 uczniów) jest zadowolonych ze swoich działań/ prac w ramach projektu
Comenius, które były wykonywane w domu przez 53 uczniów (65%), na kółkach pozalekcyjnych
przez 34 uczniów (41%) i na zajęciach lekcyjnych przez 19 uczniów (23%). Na decyzje dotyczące
realizacji projektu miało wpływ 39 ankietowanych, tj. 48%.
Dzięki projektowi:
 58 uczniów (71%) przełamało stereotypy dotyczące naszych zachodnich sąsiadów;
 62 uczniów (75%) zmieniło nastawienie do niepełnosprawnych nastolatków, wyzbyło się lęku
przed kontaktem z nimi;
 40 uczniów (49%) nauczyło się niemieckiej piosenki;
 20 uczniów (24%) nauczyło się niemieckiego tańca;
 35 uczniów (43%) udoskonaliło umiejętność redagowania tekstów;
 38 uczniów (46%) udoskonaliło posługiwanie się programami Word, Power Point, Picture
Manager, Movie Maker;
 69 uczniów (84%) dostrzega potrzeby ludzi starszych i na nie odpowiednio reaguje.
Z analizy powyższego badania ankietowego wynika, że większość ankietowanych uczniów była
zaangażowana w różne działania projektowe, które przyczyniły się do zdobycia nowych wiadomości,
przełamywania stereotypów dotyczących Niemiec, zachęcenia do nauki języka angielskiego
i niemieckiego oraz podszkolenia tych języków. Część uczniów stała się bardziej otwarta, przyjazna
w stosunku do innych ludzi i innych kultur. Wypowiedzi uczniów świadczą o tym, że w większości
podobały im się działania projektowe.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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