Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli, 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. Czy jest Pani zadowolona z udziału w wymianie młodzieży i z pobytu w Altötting?

2. Czy realizowany program wymiany spełnił Pani oczekiwania?

3. Jakie największe korzyści uzyskała Pani z udziału w wymianie (proszę wskazać przynajmniej
dwie)?
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4. Co najbardziej podobało się Pani podczas wymiany?

5. Jakie ma Pani inne uwagi na temat wyjazdu, swoje wrażenia, odczucia?
Wypowiedzi nauczycielek:
 Bardzo miło wspominam spędzony tam czas. W ciągu kilku dni zobaczyłam bardzo wiele
ciekawych miejsc. Poznałam wspaniałych ludzi, miałam okazję do wymiany doświadczeń;
 Uważam wyjazd za bardzo udany, doskonale zorganizowany przez stronę niemiecką. Mieliśmy
możliwość poznać wiele interesujących miejsc oraz przyjaznych ludzi. Była to też świetna okazja
do doskonalenia własnych umiejętności językowych;
 Działania projektowe pozwoliły na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. Spowodowały
również integrację zespołu nauczycieli;
 Udział w wymianie był nowym doświadczeniem w moim życiu zawodowym. Poznałam wielu
miłych ludzi, ich kulturę i zwyczaje, mogłam doskonalić swoje umiejętności językowe.
6. Gdyby Pani ponownie miała możliwość wyjazdu na wymianę uczniowską jako opiekun, czy
wzięłaby Pani w niej udział?

Ankieta dla nauczycieli zawierała 5 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte, została wypełniona
przez 4 nauczycielki, które uczestniczyły w wymianie uczniowskiej w Altötting. Ankieta była
anonimowa.
Wszystkie ankietowane panie są zadowolone z udziału w wymianie młodzieży i pobytu w Altötting
a program wymiany spełnił ich oczekiwania.
Największe korzyści uzyskane z udziału w wymianie to:
 poznanie kultury i tradycji innego kraju – 100%,
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konwersowanie w języku niemieckim/ angielskim i tłumaczenie na te języki prowadzące do
doskonalenia własnych umiejętności językowych – 100%,
poznanie funkcjonowania szkoły partnerskiej – 100%,
poznanie nauczycieli ze szkoły partnerskiej, wymiana doświadczeń – 100%,
doświadczenie wielu nowych wrażeń i przyjemności – 100%,
poznanie, jak żyje inna narodowość – 75% (3 osoby),
stanie się bardziej świadomym i otwartym w stosunku do innych kultur, innych narodowości oraz
motywacja do nauki języków obcych – 25% (1 osoba).

Wszystkim ankietowanym paniom podobało się zwiedzanie, rozmowy, wymiana doświadczeń
z nauczycielami ze szkoły partnerskiej, zajęcia w szkole dla uczniów i Dzień Przyjaźni. Trzem
ankietowanym paniom najbardziej podobała się możliwość porozumiewania się w języku niemieckim
i angielskim oraz możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i możliwości w nowej sytuacji.
Wszystkie panie wzięłyby ponownie udział w wymianie jako opiekun uczniów.
Z analizy powyższego badania ankietowego wynika, że nauczycielki pozytywnie oceniają udział
w wymianie uczniowskiej, która spełniła ich oczekiwania i przyniosła wiele korzyści.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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