Wyniki ewaluacji projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel”
w ramach Programu Comenius dotyczącej wizyty uczniów
z Niemiec w terminie 17.09. – 27.09.2014 r.
przeprowadzonej wśród rodziców goszczących
(październik 2014)

1. Wartość 1 oznacza najgorszą ocenę, wartość 6 najlepszą
ocenę.
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a. Otrzymaliśmy wystarczające informacje ze strony
szkoły dotyczące programu wymiany w Lelowie oraz
goszczenia ucznia/ uczennicy ze szkoły partnerskiej.
b. Nauczyciele odpowiedzialni za wymianę byli w każdej
chwili do naszej dyspozycji, zwłaszcza w przypadku
problemów.
c. Jesteśmy zadowoleni z wizyty uczennicy/ ucznia ze
szkoły partnerskiej w naszym domu.
d. Podczas jej/ jego wizyty pogłębiła się więź pomiędzy
naszą córką/ naszym synem a niemiecką partnerką/
niemieckim partnerem.
e. Pobyt niemieckich uczniów wymagał od nas mnóstwo
czasu i pracy.
f. Było wiele trudności z uczennicą/ uczniem z wymiany.

-

g. Udział w projekcie „Tolerancja – nasz wspólny cel”
w ramach programu Comenius jest korzystny dla naszej
córki/ naszego syna.
h. Nasza komunikacja z niemiecką uczennicą/ niemieckim
uczniem była zadowalająca.
i. Poprzez wymianę projekt przyczynił się do wspierania
wśród naszych dzieci i nas postaw otwartości, tolerancji
i akceptacji inności.
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2. W przebiegu wymiany w Lelowie najbardziej podobało nam się:
 Zorganizowanie czasu wspólnego dla niemieckich i polskich uczniów przez szkołę, duże
zaangażowanie wszystkich uczestników programu Comenius;
 Zachowanie niemieckiej uczennicy, wspólne spędzanie wolnego czasu, zorganizowanie działań
przez szkołę;
 Czas zorganizowany dla młodzieży, kultura osobista poprzez grzeczność, uczynność itd.;
 Dzieci miały dobrze zorganizowany czas pobytu podczas wymiany;
 Dobrze zorganizowany plan pobytu uczniów niemieckich, wspólne spotkania i wycieczki uczniów,
dobre poinformowanie rodziców o wszystkich wyjściach, wyjazdach i całym programie;
 Dzień z rodziną, wspólne wycieczki;
 Praktycznie wszystko było dopięte na ostatni guzik;
 Wszystko (x3);
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Rozmowy moich dzieci z koleżanką z Niemiec, byłam pod wrażeniem kultury i zachowania
goszczonej dziewczynki;
Że moje dziecko przełamało barierę językową;
Że nie było żadnych problemów z jedzeniem i rozmową;
Dzień Przyjaźni;
To że było dużo wycieczek i spotkań naszych uczniów z uczniami niemieckimi, co pozwoliło na
integrację i otwartość w stosunkach między nimi i wymianę swoich poglądów;
Integracja młodzieży polskiej z młodzieżą z Niemiec, spotykanie się młodzieży po zajęciach,
popołudniami (wspólne oglądanie meczy, filmów itp.);
Integracja dzieci;
Wspólne spędzanie czasu;
Jesteśmy zadowoleni z przebiegu całej wymiany, z programu i organizacji;
Zyskaliśmy nowe dziecko w rodzinie. Było to bardzo miłe doświadczenie. Jeśli będzie możliwość
z miłą chęcią zgodzilibyśmy się na kolejną wymianę uczniowską.
W przebiegu wymiany w Lelowie nie podobało nam się:
Nie było czegoś takiego;
Wszystko było dobrze;
Wszystko mi się podobało;
Nie mam uwag;
Nie mamy zastrzeżeń do przebiegu wymiany w Lelowie;

4. Chcielibyśmy zasugerować następujące rozwiązania w celu poprawy realizacji projektu w drugim
roku:
 Jeżdżenie na wycieczki wspólnym autokarem;
 Myślę, że takie odpowiedzi i podpowiedzi to powinny wypływać od uczniów;
 Wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, więc nie sugeruję żadnych rozwiązań;
 Nie mam uwag;
 Dla mnie było wszystko w porządku;
Ankieta dla rodziców zawierała 9 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte, została wypełniona przez
22 rodziców goszczących uczniów z Niemiec. Ankieta była anonimowa.
Według wszystkich rodziców udział w projekcie „Tolerancja – nasz wspólny cel” w ramach programu
Comenius jest korzystny dla ich dzieci.
Rodzice otrzymali wystarczające informacje ze strony szkoły dotyczące programu wymiany w Lelowie
oraz goszczenia ucznia/uczennicy ze szkoły partnerskiej – najlepszą ocenę przyznało 91% rodziców,
o jeden punkt mniejszą 9% rodziców.
Nauczyciele odpowiedzialni za wymianę byli w każdej chwili do dyspozycji rodziców, zwłaszcza
w przypadku problemów, zdaniem 86% (19) ankietowanych, o jeden punkt niższą ocenę przyznało
14% rodziców (tj. 3).
86% respondentów było zadowolonych z wizyty ucznia/uczennicy ze szkoły partnerskiej w swoim
domu.
17 (77%) rodziców uważa, że pogłębiła się więź pomiędzy ich córką/synem a niemiecką
partnerką/partnerem i przyznali tu najwyższą wartość – 6, 3 rodziców przydzieliło wartość 5,
a 2 rodziców 4.
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Zdaniem kilku rodziców pobyt niemieckich uczniów wymagał od nich mnóstwo czasu i pracy.
Wystawili oni niskie oceny: 1 rodzic przyznał wartość 1, 1 rodzic ocenił na 2 a 3 rodziców na 3.
Natomiast 6 ankietowanym rodzicom (tj. 27%) goszczenie ucznia ze szkoły partnerskiej nie
przysporzyło wiele pracy i nie wymagało dużo czasu.
5 rodziców uważa, że było wiele trudności z uczennicą/uczniem z wymiany, dla 15 rodziców nie było
żadnych problemów.
Większość rodziców oceniła komunikację z niemiecką uczennicą/uczniem jako zadowalającą, 36% (8)
rodziców przyznało najwyższą ocenę – 6, 50% (11) rodziców – 5.
Wszyscy rodzice są zdania, iż poprzez wymianę projekt przyczynił się do wspierania wśród ich dzieci
i nich samych postaw otwartości, tolerancji i akceptacji inności: 91% (20) rodziców przyznało 6, 9%
(2) rodziców – 5.
Z analizy ankiet można wywnioskować, że rodzice są zadowoleni z wizyty uczniów ze szkoły
partnerskiej, pozytywnie wypowiadają się na temat wymiany, podobał im się zorganizowany przez
szkołę program pobytu oraz działania projektowe i wycieczki, w których brali udział zarówno
uczniowie niemieccy jak i polscy. Rodziców ucieszyło przełamanie bariery językowej przez ich dzieci,
wspólne spędzanie czasu oraz integracja z niemieckimi nastolatkami. Żaden rodzic nie miał zastrzeżeń
i uwag negatywnych dotyczących wymiany w Lelowie.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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