Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla uczniów, którzy wzięli udział
w wymianie młodzieży w ramach programu COMENIUS
i projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel”
w dniach 27.04. – 07.05.2014 r. (maj 2014)
1. Co cię skłoniło do wzięcia udziału w wymianie młodzieży?

2. Czy jesteś zadowolona/y z udziału w wymianie młodzieży i pobytu w Altötting?

3. Czy realizowany program wymiany spełnił Twoje oczekiwania?
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4. Jakie największe korzyści uzyskałaś/uzyskałeś z udziału w wymianie?

5. Czy przygotowanie do wyjazdu ze strony naszego gimnazjum było dla Ciebie wystarczające
(przygotowanie kulturowe, językowe, informacje o programie, regulamin wyjazdu)?

6. Czy dzięki udziałowi w wymianie nabrałaś/eś większej chęci do nauki języków obcych?
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7. Co Ci się najbardziej podobało podczas wymiany?

8. Jakie masz inne uwagi na temat wyjazdu, swoje wrażenia, odczucia?
Wypowiedzi uczniów:
 Było bardzo ciekawie;
 Bardzo pozytywne, było miło, przyjemnie;
 Wyjazd był bardzo fajny, szczerze mówiąc to nawet przerósł moje oczekiwania, jednym słowem
było super;
 Wyjazd był zorganizowany w bardzo ciekawy sposób. Wszystkim sprawił on dużo miłej zabawy.
Osobiście jestem z niego bardzo zadowolona i z chęcią wzięłabym jeszcze niejednokrotnie udział
w takiej wymianie;
 Było dużo zwiedzania, bardziej podobało by mi się, gdyby zabrali nas w miejsce, gdzie jest dużo
atrakcji;
 Moim zdaniem było trochę dużo zwiedzania;
 Powinno być trochę mniej zwiedzania.
9. Gdybyś ponownie miała/miał możliwość wyjazdu na wymianę uczniowską, czy wzięłabyś/wziąłbyś
w niej udział?

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w maju 2014 r. po powrocie z wymiany uczniowskiej.
Ankieta dla uczniów zawierała 8 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte, została wypełniona przez
wszystkich 23 uczestników wymiany. Ankieta była anonimowa.
3

Do udziału w wymianie młodzieży uczniów skłoniła:
 możliwość poznania innych narodowości, innych kultur – 19 uczniów (83%),
 nowe doświadczenie w życiu – 17 uczniów (74%),
 doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim i niemieckim – 16 uczniów
(70%),
 wyjazd za granicę – 15 uczniów (65%),
 ciekawość – 13 uczniów (57%),
 poznanie innej kultury – 11 uczniów (48%),
 wpływ rodziców – 1 uczeń (4%)
 namowa nauczyciela – 0 %
Z badania ankietowego wynika, że wszyscy uczniowie są zadowoleni z udziału w wymianie i pobytu
w Altötting, realizowany program wymiany spełnił ich oczekiwania, a przygotowanie do wyjazdu
ze strony gimnazjum (tj. przygotowanie kulturowe, językowe, informacje o programie, regulamin
wyjazdu) było dla nich wystarczające.
Uczniowie wskazali korzyści uzyskane z wyjazdu w następującej kolejności:
 dowiedziałam/em się jak żyje inna narodowość – 20 uczniów (87%),
 poznałam/em kulturę i tradycje innego kraju – 17 uczniów (74%),
 używałam/em języków obcych w codziennych sytuacjach i przełamywałam/em bariery
w porozumiewaniu się – 16 uczniów (70%),
 doświadczyłam/em wielu nowych wrażeń i przyjemności – 15 uczniów (65%),
 spotkałam/em się z uczniami z innych krajów oraz zdobywałam/em wiedzę i umiejętności
w ciekawy sposób – po 10 uczniów (43%),
 stałam/em się bardziej świadomy i otwarty w stosunku do innych kultur, innych narodowości – 9
uczniów (39 %),
 wykonywałam/em zadania w grupach dwujęzycznych – 6 uczniów (26%).
Większą chęć do nauki języków obcych deklaruje 91% uczestników wymiany, tj. 21 uczniów. Taka
sama liczba ankietowanych wzięłaby ponownie udział w wymianie uczniowskiej, gdyby była taka
możliwość.
Najbardziej podczas wymiany podobały się uczniom:
 spędzanie czasu i integracja z niemieckimi koleżankami i kolegami – 15 uczniów (65 %),
 możliwość porozumiewania się w języku niemieckim i angielskim, doszlifowanie języka oraz
nauczenie się wielu nowych rzeczy – po 13 uczniów (57%),
 nawiązanie nowych przyjaźni, które mam nadzieję będą trwały latami – 12 uczniów (52%),
 warsztaty taneczne i sportowe oraz nauczenie się wielu nowych rzeczy – po 10 uczniów (43%),
 warsztaty artystyczne – 8 uczniów (35%),
 zwiedzanie i wycieczki na zakupy – po 7 uczniów (30%),
 ciekawe zadania – 5 uczniów (22%),
 warsztaty muzyczne – piosenka – 1 uczeń (4%).
Uczniowie podzielili się swoimi uwagami, wrażeniami i odczuciami w związku z udziałem
w wymianie. A oto wypowiedzi ankietowanych:
 Bardzo mi się podobało. (2 osoby);
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 Bardzo mi się podobało w Niemczech, mili ludzie, piękny krajobraz. Świetna zabawa oraz nauka,
poznanie innych kultur i życia rodzinnego.
 Wyjazd do Niemiec był dla mnie świetną przygodą, mogłam sprawdzić swoją wiedzę na temat
języków obcych. Bardzo podobało mi się miasto, do którego przyjechałam.
 Było za mało dni.
 Moim zdaniem wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Jednak w ostatni dzień wolałabym
„Dzień Przyjaźni”. Jestem zadowolona z tej wymiany.
 Więcej takich dni jak „Dzień Przyjaźni”.
 Ciekawe spędzenie czasu, dużo atrakcji, wrażeń.
 Za dużo przyjemnych i miłych wrażeń, a za mało linijek.
Z analizy powyższego badania ankietowego wynika, że realizowane są cele i założenia projektu
„Tolerancja – nasz wspólny cel” w ramach programu Comenius – Uczenie się przez całe życie. Dzięki
udziałowi w wymianie uczniowie udoskonalili umiejętność porozumiewania się w języku angielskim
i niemieckim oraz nabrali większej chęci do nauki języków obcych. Poznali inną narodowość, kulturę
i tradycje niemieckie a także nawiązywali przyjaźnie z niemieckimi nastolatkami. Uczniowie byli
zadowoleni z udziału w wymianie, a realizowany program spełnił ich oczekiwania. Część uczniów
stała się bardziej świadoma i otwarta w stosunku do innych kultur, innych narodowości. Nie było
negatywnych uwag o wymianie.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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