Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla rodziców, których dzieci
wzięły 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 Pani/Pana dziecko jest zadowolone z udziału w wymianie młodzieży i z pobytu w Altötting?

2. Czy realizowany program wymiany spełnił Pani/Pana oczekiwania?

3. Jakie są według Pani/Pana największe korzyści z udziału Pani/Pana dziecka w wymianie (proszę
wskazać przynajmniej dwie)?
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4. Czy przygotowanie uczniów i wyjazdu ze strony naszego gimnazjum było dla Pani/Pana
wystarczające (przygotowanie kulturowe, językowe, informacje o programie, regulamin wyjazdu,
informacje przekazane na zebraniach z rodzicami)?

5. Jakie ma Pani/Pan uwagi na temat udziału swojego dziecka w wymianie młodzieży (np. co się mu
podobało, a co nie)?
Wypowiedzi rodziców:
 Poznanie innej kultury, prowadzenie rozmów w innym języku a nawet tłumaczenie. Zwiedzanie
ciekawych miejsc – zwłaszcza kopalni soli.
 Dziecko jest zadowolone ze sposobu przygotowania do wymiany i samego jej przeprowadzenia.
 Podobały się atrakcje zorganizowane przez rodzinę goszczącą, stosunek tej rodziny do gościa,
wycieczki, szkoła.
 Moje dziecko jest bardzo zadowolone z możliwości uczestniczenia w wymianie młodzieży.
W Niemczech został mile i serdecznie przyjęty zarówno przez nauczycieli, rówieśników i rodzinę
goszczącą, Program pobytu bardzo ciekawy.
 Mojemu synowi podobało się wszystko. Mieli dobrze zorganizowany czas. Fajne wycieczki oraz
poznał kawałek innej kultury.
 Mojemu synowi podobało się wszystko z wyjątkiem wczesnego wstawania.
 Córka jest bardzo zadowolona. Rodzina, u której była, bardzo dbała o to, aby córka czuła się u nich
jak w domu.
 Mojemu dziecku podobało się wszystko, chętnie pojechałoby jeszcze raz.
 Podobała się jej szkoła, wycieczki, kontakt z uczniami, zadowolona z rodziny goszczącej.
 Podobał się pobyt w rodzinie, szkolne zajęcia, czas zorganizowany poza zajęciami (wycieczki).
 Ogólnie wyjazd bardzo się podobał.
 Wszystko się podobało w zakresie kultury, wypoczynku, przyjaźni z koleżankami i kolegami
z Niemiec.
 Córka wróciła bardzo zadowolona z pobytu w Niemczech.
 Mojemu dziecko podobało się wszystko: rodzina, miasta.
 Zadowolone było ze szkoły, porządku, jaki panował, dobre relacje z rodziną.
 Mojemu dziecku ogólnie podobało się wszystko. Jedyną wadą była bariera językowa.
 Podobało jej się wszystko, jest zadowolona z wymiany młodzieży w ramach Programu Comenius.
 Zabytki, kultura, przyroda, kontakt z partnerką.
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6. Gdyby Pani/Pana dziecko ponownie miało możliwość wyjazdu na wymianę uczniowską, czy
wyraziłaby/wyraziłby Pani/Pan na nią zgodę?

Ankieta dla rodziców zawierała 5 pytań zamkniętych i jedno pytanie otwarte, została wypełniona przez
wszystkich 22 rodziców, których dzieci uczestniczyły w wymianie w Altötting. Ankieta była
anonimowa.
Wszyscy rodzice stwierdzili, że ich dziecko jest zadowolone z udziału w wymianie młodzieży
i z pobytu w Altötting. Także realizowany program wymiany spełnił oczekiwania wszystkich
rodziców.
Według 95% rodziców przygotowanie uczniów i wyjazdu ze strony gimnazjum było wystarczające
(przygotowanie kulturowe, językowe, informacje o programie, regulamin wyjazdu, informacje
przekazane na zebraniach z rodzicami), jeden rodzic nie udzielił odpowiedzi.
Rodzice wskazali największe korzyści z udziału ich dziecka w wymianie w następującej kolejności:
 nauka i doskonalenie języka oraz przełamywanie barier w porozumiewaniu się – 21 rodziców
(95%),
 poznanie kultury i tradycji innego kraju – 19 rodziców (86%),
 zdobywanie wiedzy i umiejętności w ciekawy sposób – 11 rodziców (50%),
 rozbudzenie świadomości i otwartości uczniów w stosunku do innych kultur, innych narodowości –
10 rodziców (45%),
 spotkanie z uczniami z innych krajów – 8 rodziców (36%),
 inne, nauka samodzielności – 1 rodzic (5%).
100% ankietowanych rodziców wyraziłoby ponownie zgodę na udział dziecka w wymianie, gdyby
znów miało taką możliwość.
Z analizy powyższego badania ankietowego wynika, że rodzice pozytywnie oceniają udział swoich
dzieci w wymianie. Ogólnie dzieciom podobało się wszystko, poznały kulturę i tradycje innego narodu,
porozumiewały się w językach obcych oraz nawiązały przyjaźnie ze swoimi partnerskimi koleżankami
i kolegami z Niemiec.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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