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 uczniów
(październik 2014)

1. Jakie wspólne działania z koleżankami/kolegami z Niemiec podczas wymiany w Lelowie
najbardziej Ci się podobały?

2. Czy sądzisz, że dzięki goszczeniu koleżanki/ kolegi z Niemiec i wspólnym działaniom w grupach
polsko-niemieckich:
a) zwiększyła się Twoja wrażliwość na innych ludzi i inne kultury?

b) wzrosła Twoja motywacja do nauki języków obcych?
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c) stałeś się bardziej otwarty w stosunku do innych ludzi?

d) dostrzegłeś podobieństwa i różnice w kulturze polskiej i niemieckiej?

3. Zaznacz punkty od 1 (= najgorsza ocena) do
6 (= najlepsza ocena)
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a. Ucieszyłam/ucieszyłem się z wizyty mojej koleżanki/
mojego kolegi ze szkoły partnerskiej.
b. Moje oczekiwania związane z wizytą Niemców
w Lelowie zostały całkowicie spełnione.
c. Było wiele trudności z moją partnerką/moim partnerem
z wymiany.
d. W trakcie pobytu w Polsce pogłębiła się więź z moją
partnerką/ moim partnerem z wymiany.
e. Udział w projekcie „Tolerancja – nasz wspólny cel”
w ramach programu Comenius jest dla mnie korzystny.
f. Dodatkowa praca dla celów projektu nie jest dla mnie
obciążeniem.

-

g. Udział w projekcie nie oznacza dla mnie dodatkowej
pracy poza czasem szkolnym.
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4. Która z wycieczek/imprez Twoim zdaniem przyczyniła się do lepszej integracji i wzajemnego
zrozumienia pomiędzy uczestnikami wymiany?
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5. W przebiegu wymiany w Lelowie najbardziej podobało mi się:
 Wspólne popołudnia i wieczory;
 Wspólne wycieczki;
 Wycieczki;
 Prace w grupach;
 Gra z niemieckimi kolegami w piłkę nożną na hali, wycieczki, zajęcia z tańca i sportu;
 Czas spędzony z niemieckimi uczniami;
 To, że Niemcy grali z nami w nogę, ale niestety przegraliśmy z nimi;
 Najbardziej podobał mi się Dzień Przyjaźni (x2);
 Oglądanie meczy siatkówki;
 Dyskoteka nr I, lekcje w szkole, Quiz Wiedzy o Europie, wycieczka do Oświęcimia;
 Wspólne wycieczki z koleżanką z Niemiec;
 Wszystko (x2);
 Kształtowanie języka, integracja, wspólna praca, wspólna zabawa;
 To, że mogłam kształtować swój język, rozmowa z moją partnerką, czas spędzony z moją
partnerką, pomysłowe wycieczki;
 Możliwość wykorzystania zdobytej dotychczas wiedzy oraz jej pogłębienie;
 Zajęcia lekcyjne, warsztaty;
 Warsztaty, wycieczki;
 Warsztaty ze sztuki i dyskoteka;
 Dyskoteka II
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6. W przebiegu wymiany w Lelowie nie podobało mi się:
 Wycieczka na Jurę;
 Nie podobało mi się, że niemieccy i polscy uczniowie jeździli na wycieczki w osobnych
autokarach;
 Nie podobało mi się, że jeździliśmy na wycieczki w osobnych autokarach;
 Zbyt bardzo przeładowany plan;
 Nie podobał mi się harmonogram;
 Warsztaty;
 Brak koleżanki z wymiany;
 Nie ma takiej rzeczy, które mi się nie podobały;
 Wszystko mi się podobało;
 Wszystko było okey;
 Nie mam żadnych negatywnych uwag.
7. Chciałabym/ chciałbym zasugerować następujące rozwiązania w celu poprawy realizacji projektu
w drugim roku:
 Mniej zwiedzania kościołów;
 Tyle samo wycieczek w obu krajach;
 Punktualne przybycia;
 Więcej czasu wolnego (x2);
 Harmonogram, gdzie będzie więcej czasu wolnego, mniej zwiedzania;
 Szczerze nic;
 Jazda na wycieczki wspólnym autokarem;
 Nie mam pomysłów;
 Nie chcę nic sugerować. Projekt jest idealny. Nic mi nie brakuje;
 Następne spotkania i wyjazdy (x2);
 Mniej warsztatów, więcej udziału w lekcjach;
 Wszystko zorganizowane zostało bardzo dobrze.
Ankieta dla uczniów zawierała 10 pytań zamkniętych i 3 pytania otwarte, została wypełniona przez 23
uczniów goszczących koleżanki i kolegów z Niemiec. Ankieta była anonimowa.
Najbardziej ze wspólnych działań podczas wymiany ankietowanym uczniom podobały się warsztaty ze
sztuki (65%) i warsztaty sportowe (62%). Na kolejnym miejscu znalazły się warsztaty taneczne (39%),
Wszyscy jesteśmy Europejczykami – Quiz Wiedzy o Europie (39%) oraz udział w lekcjach (39%).
Dzięki goszczeniu koleżanki/ kolegi z Niemiec i wspólnym działaniom w grupach polsko-niemieckich
u 62% ankietowanych zwiększyła się wrażliwość na innych ludzi i inne kultury, wzrosła motywacja do
nauki języków obcych oraz stali się oni bardziej otwarci w stosunku do innych ludzi. Zaś 87% uczniów
(tj. 20) dostrzegło podobieństwa i różnice w kulturze polskiej i niemieckiej.
Zdaniem respondentów do lepszej integracji i wzajemnego zrozumienia pomiędzy uczestnikami
wymiany najbardziej przyczynił się czas spędzany po zajęciach i w dni wolne (74%), najmniej
dyskoteka II (17%). Integracji sprzyjały następujące imprezy i wycieczki:
 dyskoteka I (61%),
 Dzień Przyjaźni (52%),
 wycieczka do Krakowa i do Wieliczki (po 43%),
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 wycieczka na Jurę – Złoty Potok (39%),
 wycieczka do Oświęcimia (35%),
 wycieczka na Jurę do Bobolice i Mirowa (30%).
70% uczniów bardzo ucieszyło się z wizyty koleżanki/kolegi ze szkoły partnerskiej.
Oczekiwania związane z wizytą Niemców w Lelowie zostały w większości spełnione wg 52%
ankietowanych, całkowicie wg 30%.
15 uczniów goszczących (tj. 65%) twierdzi, że nie było żadnych trudności z ich partnerką/partnerem
z wymiany. 1 uczeń stwierdził, iż tych trudności było bardzo wiele. 7 kolejnych uczniów przyznało,
iż pojawiały się trudności z partnerka/partnerem z wymiany.
Według 70% (16) ankietowanych w bardzo dużym stopniu pogłębiła się więź z partnerką/partnerem
z wymiany, zdaniem pozostałych uczniów w trochę mniejszym stopniu.
Zaś udział w projekcie „Tolerancja – nasz wspólny cel” jest korzystny dla 78% badanych
(18 uczniów). Pozostali widzą trochę mniejsze korzyści z udziału w projekcie.
Dodatkowa praca dla celów projektu nie jest żadnym obciążeniem tylko dla 8 uczniów (35%),
niewielkim obciążeniem dla 5 uczniów (22%). Dla pozostałych ankietowanych jest ona bardzo dużym
obciążeniem – 2 uczniów (9%), dużym obciążeniem – 4 uczniów (17%), sporym obciążeniem –
4 uczniów (17%).
Udział w projekcie nie oznacza dla ankietowanych żadnej dodatkowej pracy poza czasem szkolnym wg
11 uczniów (48%), niewielką pracę wg 3% uczniów, bardzo dużą pracę wg 2 uczniów (9%), dużą
pracę wg 3 uczniów (13%).
Z analizy powyższego badania ankietowego wynika, że ogólnie uczniowie są zadowoleni z przebiegu
wymiany w Lelowie, a wspólne działania, warsztaty oraz wycieczki z uczniami ze szkoły partnerskiej
przyczyniły się do integracji uczestników wymiany, zwiększyły ich motywację do nauki języków
obcych oraz otwartość w stosunku do innych ludzi.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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