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 nauczycieli
(październik 2014)

1. W jakich działaniach projektowych brał(a) Pan/ Pani udział podczas wizyty uczniów i nauczycieli
ze szkoły partnerskiej (osoba przygotowująca, prowadząca, sprawująca opiekę nad uczniami, itp.)?

2. Jakie wycieczki oraz imprezy Pan/ Pani przygotował(a) lub w jakich wycieczkach oraz imprezach
brał(a) Pan/ Pani udział podczas wizyty uczniów z Niemiec jako opiekun/ opiekunka?
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3. Czy był(a) Pan/ Pani zaangażowany(a) w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie?

4. Czy sądzi Pan/ Pani, że projekt pozwala zastanowić się nad własną historią i historią kraju
partnerskiego oraz przełamać istniejące stereotypy?

5. Czy pobyt niemieckich uczniów i nauczycieli podczas wymiany w Lelowie wymagał od Pani/ Pana
dużego zaangażowania czasowego i dużego nakładu pracy?

6. Czy uważa Pan/ Pani, że zawiązały się przyjaźnie pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami
wymiany?
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7. Czy pobyt uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej przyczynił się do większej motywacji nauki
języków obcych?

8. Czy sądzi Pan/ Pani, że poprzez udział w wymianie projekt przyczynił się do wspierania wśród
naszych uczniów i nauczycieli postaw otwartości, tolerancji i akceptacji inności?

9. Czy uważa Pan/ Pani, że projekt jest korzystny dla naszej szkoły, także poprzez promocję
w mediach publicznych (gazety, biuletyny gminne, Internet)?

10. Czy oglądał(a)/ czytał(a) Pan/ Pani choćby raz informacje dotyczące projektu Comenius na stronie
internetowej naszej szkoły?
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11. Czy uzyskał(a) Pan/ Pani jakieś korzyści z udziału w działaniach projektowych podczas wizyty
uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej?

12. Jakie problemy/ trudności związane były z pobytem grupy niemieckiej podczas wymiany?
 Bariera językowa (4 osoby);
 Dłuższy dzień pracy w szkole, nierealizowanie planowych godzin przedmiotowych (liczne
zastępstwa);
 Opóźnienia w realizacji materiału na lekcjach spowodowane koniecznością udziału w działaniach
projektowych, dłuższy dzień pracy w szkole;
 Organizacja czasu w domu i pracy. Częsta nieobecność w domu;
 Ograniczenia czasowe;
 Nie znam niemieckiego;
 Problemy komunikacyjne;
 Gospodarowanie czasem;
 Mój udział w większości działań projektowych w czasie wymiany spowodował nieodbycie się
wielu lekcji.
13. W przebiegu wymiany w Lelowie najbardziej podobało mi się:
 Organizacja Dnia Przyjaźni, wycieczki, zajęcia dla uczniów;
 Spotkanie integracyjne, wspólne zajęcia, wycieczki, zajęcia artystyczne;
 Przyjazna atmosfera podczas spotkań z nauczycielami niemieckimi, zawarte nowe przyjaźnie;
 Ogólna atmosfera, przyjazne nastawienie niemieckich nauczycieli i uczniów, zawarte nowe
przyjaźnie;
 Poznanie nowych ludzi, osobowości oraz zachowań kulturowych;
 Postawa otwartości niemieckich nauczycieli i uczniów, tolerancja ze strony polskich uczniów;
 Komunikatywność i serdeczność nauczycieli niemieckich;
 Spotkanie integracyjne w GOK;
 Wszystkie działania projektowe;
 Dzień Przyjaźni, wycieczki, warsztaty;
 Dzień Przyjaźni;
 Postawa otwartości uczniów i nauczycieli;
 Dzień Przyjaźni, wycieczki;
 Wspólne spędzanie czasu z uczestnikami wymiany oraz wycieczki; Dojrzewanie młodzieży do
głębszego zrozumienia samych siebie oraz problemów otaczającego świata;
 Współpraca uczniów polskich i niemieckich podczas wszystkich warsztatów – czerpanie z nich
radości; Pogłębienie się więzi między uczestnikami wymiany, zarówno uczniami, jak
i nauczycielami; Przyjazna atmosfera podczas realizacji działań projektowych.

4

14. W przebiegu wymiany w Lelowie nie podobało mi się:
 Konieczność organizowania czasu dla uczniów niebiorących udziału wymianie – zastępstwa;
Zaangażowanie tylko nielicznych nauczycieli;
 Nie ma takiej sytuacji;
 Wszystkie działania mi się podobały; Wszystko się podobało; Wszystko mi się podobało podczas
wymiany uczniów w Lelowie;
 Zbyt duże obciążenie pracą, prawie codziennie od rana do wieczora.
15. Chciałabym/ chciałbym zasugerować następujące rozwiązania w celu poprawy realizacji projektu
w drugim roku:
 Zaangażować nauczycieli, którzy mniej pracy włożyli w działania w 2014 r.;
 Uważam, że wszystko jest dobrze realizowane;
 Było w porządku;
 Większe zaangażowanie nauczycieli nie biorących udziału w Comeniusie.
Ankieta dla nauczycieli zawierała 11 pytań zamkniętych i 4 pytania otwarte, została wypełniona przez
17 nauczycieli. Ankieta była anonimowa.
W poszczególne działania projektowe było zaangażowanych od 2 do 5 nauczycieli:
 w warsztaty ze sztuki, warsztaty z piosenki i w tworzenie scenek w języku angielskim – po
2 nauczycieli,
 w Quiz Wiedzy o Europie – 3 nauczycieli,
 w pracę nad kodeksem tolerancji, warsztaty sportowe, występ podczas Dnia Przyjaźni
i wystawienie spektaklu „Mały Książę” – po 4 nauczycieli,
 w warsztaty taneczne – 5 nauczycieli.
Wielu nauczycieli przygotowało i brało udział w wycieczkach i innych imprezach:
 wycieczka do Częstochowy – 2 nauczycieli,
 wycieczka do Krakowa, na Jurę – Złoty Potok, do Oświęcimia i Wieliczki – po 3 nauczycieli,
 wycieczka na Jurę – Bobolice i Mirów oraz dyskoteka II – po 4 nauczycieli,
 dyskoteka I – 6 nauczycieli .
7 nauczycieli (tj. 41%) w dużym stopniu, 7 częściowo i 2 w niewielkim stopniu było zaangażowanych
w organizację i przebieg wymiany młodzieży w Lelowie. Jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to
pytanie.
Według 82% ankietowanych projekt pozwala zastanowić się nad własną historią i historią Niemiec
oraz przełamać istniejące stereotypy.
Pobyt niemieckich uczniów i nauczycieli podczas wymiany w Lelowie wymagał dużego
zaangażowania czasowego i dużego nakładu pracy od 7 nauczycieli (tj. 41%), częściowego
zaangażowania od 8 nauczycieli (47%).
100% respondentów uważa, iż zawiązały się przyjaźnie pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami
wymiany, pobyt uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej przyczynił się do większej motywacji
nauki języków obcych i że projekt jest korzystny dla naszej szkoły, także poprzez promocję w mediach
publicznych (gazety, biuletyny, Internet).
16 ankietowanych (94%) sądzi, że poprzez udział w wymianie projekt przyczynił się do wspierania
wśród uczniów i nauczycieli postaw otwartości, tolerancji i akceptacji inności.
Prawie wszyscy nauczyciele (94%) oglądali/ czytali informacje dotyczące projektu Comenius
na stronie internetowej naszej szkoły.
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Główne problemy/ trudności związane z pobytem grupy niemieckiej podczas wymiany wynikały
z bariery językowej, która utrudniała komunikację. Wymiana spowodowała dla kilku nauczycieli
dłuższe dni w pracy oraz opóźnienia w realizacji materiału spowodowane nieodbyciem się lekcji.
Nauczyciele (82%) wskazali wiele korzyści z udziału w działaniach projektowych podczas wizyty
uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej. Oto wypowiedzi:
 Poznanie nowych kultur, zwyczajów kraju partnerskiego, otwartość na nowe działania –
aktywizacja, praca w grupie, kreatywność;
 Doskonaliłam język niemiecki;
 Odświeżyć mowę w języku angielskim – poszerzyć zasób słownictwa; możliwość wyjazdu na
wycieczki, np. do Oświęcimia;
 Możliwość posługiwania się językiem angielskim, możliwość wyjazdu na wycieczki, możliwość
poznania opinii niemieckich nauczycieli na temat kraju, regionu, szkoły;
 Poznanie nowych miejsc w Krakowie (Kazimierz);
 Wymiana spostrzeżeń dotyczących realizacji scenicznej „Małego Księcia”, dostrzeżenie potrzeby
nauki języków obcych, poznanie niemieckich zwyczajów, tradycji i kultury, poznanie nowych
zabytków Krakowa;
 Poznanie nauczycieli ze szkoły partnerskiej, przypomnienie podstaw języka angielskiego;
 Doskonaliłam język francuski;
 Materiały promocyjne, wymiana poglądów i doświadczeń;
 Poznanie kultury innego kraju (2 osoby);
 Poznanie nauczycieli z kraju partnerskiego, poznanie ich kultury;
 Motywacja do nauki języka, wymiana doświadczeń z nauczycielami;
 Możliwość wymiany doświadczeń zawodowych, informacji o kraju sąsiada. Sprawdzenie
umiejętności posługiwania się językiem angielskim w rozmowach z nauczycielami i uczniami;
 Możliwość rozmów w języku niemieckim oraz tłumaczenia, przez co doskonaliłam swoje
umiejętności językowe; poznanie zagadnień związanych z edukacją w Niemczech, np. system
oceniania, prowadzenie dzienników, radzenie sobie z problemami stwarzanymi przez uczniów,
wymiana doświadczeń.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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