Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla nauczycieli na zakończenie
projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel”
w ramach Programu Comenius (lipiec 2015)

W celu uzyskania opinii na temat zrealizowanego projektu została przeprowadzona wśród nauczycieli
anonimowa ankieta ewaluacyjna. Zawierała 8 pytań zamkniętych, 2 pytania półotwarte i jedno otwarte,
została przeprowadzona pod koniec czerwca 2015 r. Wzięło w niej udział 18 nauczycieli (95%).
1. Czy uważa Pani/Pan, że projekt wspierał ideę tolerancji?

2. Czy rozpowszechnianie informacji o projekcie było dla Pani/Pana odpowiednie (strona internetowa
szkoły, strona internetowa Urzędu Gminy Lelów, rady pedagogiczne, zebrania z rodzicami, imprezy
szkolne, Dni Niemieckie, apele, Facebook, artykuły w prasie, Dzień Przyjaźni, uroczystość
podsumowania projektu)?

3. Czy był/a Pani/Pan w jakikolwiek sposób przez ostatnie dwa lata zaangażowany/a w realizację
projektu?

4. W jakich działaniach w ramach projektu Comenius w roku szkolnym 2014/2015 brał/a Pani/Pan udział
lub był/a zaangażowana/y np. jako organizator/ka/ współorganizator/ka / opiekun/ka uczniów itp:
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wykonanie prospektu dla młodzieży "Gmina Lelów - atrakcją dla nastolatków"

11%
17%

11%
6%
17%

zredagowanie quizu wiedzy o Polsce dla uczniów ze szkoły partnerskiej
wykonanie szopki bożonarodzeniowej dla szkoły partnerskiej

50%
11%

udział w spotkaniu mikołajkowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku

17%
61%

obchody II Dnia Niemieckiego

17%
17%

6%
89%

17%

przygotowanie przedstawienia kukiełkowego "Brat i siostra - bajka o pomaganiu innym i szacunku dla
starszych"
wystawienie przedstawienia kukiełkowego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie, w
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku i w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie
przygotowanie, udział w uroczystości podsumowania projektu

zredagowanie artykułów do prasy na temat projektu
redagowanie tekstów o projekcie na stronę internetową
umieszczanie na stronie internetowej projektu tekstów, zdjęć, prezentacji multimedialnych, filmów
dotyczących realizacji projektu
udział w grupie facebookowej projektu
zebrania z rodzicami, na których propagowano projekt Comenius
inne

5. Czy podejmował/a Pan/Pani w jakikolwiek sposób tematykę związaną z szeroko rozumianą
tolerancją, stosunkami polsko-niemieckimi, innymi kulturami itp. na swoich zajęciach?

6. Czy uzyskał/a Pan/Pani jakieś korzyści z udziału w projekcie?
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7. Czy uważa Pani/Pan, że uczestniczenie uczniów w działaniach projektowych:
a. przyczyniło się do lepszego poznania przez nich
b. zwiększyło ich otwartość w stosunku do
naszego zachodniego sąsiada i przełamywania
innych kultur, narodowości:
istniejących stereotypów w stosunku do niego:

c. było okazją do doskonalenia przez nich
umiejętności językowych:

d. umożliwiło im kontakt z nastolatkami
z innych krajów:

e. uwrażliwiło ich na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych:

8. Co, według Pani/Pana, jest największymi korzyściami płynącymi z projektu dla nauczycieli?
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9. Czy chciał(a)/by Pan/Pani wziąć udział w innym projekcie międzynarodowym, jeśli będzie jakiś
realizowany w naszej szkole?

10. Jak ocenia Pani/Pan ogólnie projekt w skali od 1 do 6? (1 to najniższa wartość)

11. Jakie ma Pani/Pan uwagi na temat całego przebiegu realizacji projektu Comenius w naszej szkole?
Wypowiedzi nauczycieli:
 Byłoby dobrze mieć możliwość wyboru uczniów uczestniczących w projekcie, a nie ograniczanie się
jedynie do uczniów chętnych.
 Uwag nie mam, realizacja projektu przebiegała bez zarzutu.
 Nie mam uwag. (x3)
 Realizacja projektu Comenius wymagała dużo pracy i zaangażowania od nauczycieli, uczniów
i pracowników szkoły.
 Projekt Comenius był bardzo dobrze przygotowany. Wymagał zaangażowania uczniów
i nauczycieli.
 Oceniam bardzo wysoko realizację projektu oraz zaangażowanie uczniów i nauczycieli, zwłaszcza
koordynatora projektu.
 Projekt wymagał bardzo dużego zaangażowania ze strony nauczycieli. Wszystkie zadania były
realizowane właściwie i zgodnie z (ustalonym) planem. (x2)
 Realizacja projektu pozwoliła mi dostrzec aktywność, kreatywność i współdziałanie nauczycieli oraz
uczniów. Mimo, że wymagała zaangażowania, wiele pracy i czasu to przyniosła wiele korzyści, m.in.
podniosła prestiż szkoły w środowisku, zachęciła młodzież do nauki języków obcych, uwrażliwiła
ich na potrzeby innych i poznanie kraju sąsiadów.
 Realizacja projektu wymagała bardzo dużo pracy ze strony uczniów i nauczycieli, a zwłaszcza
koordynatora projektu. Wszystkie działania zostały zrealizowane starannie i terminowo.
Uczestnicząc w działaniach projektowych wielu uczniów nabrało większej chęci do nauki języków
obcych, rozwijało swoją kreatywność i umiejętność współdziałania w grupie.
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Podsumowanie
Wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że projekt wspierał ideę tolerancji i że rozpowszechnianie
informacji o nim było odpowiednie. W realizację projektu przez ostatnie dwa lata była zaangażowana
w dużym stopniu połowa ankietowanych nauczycieli, a druga połowa w niewielkim stopniu.
W roku szkolnym 2014/2015 najwięcej nauczycieli brało udział w uroczystości podsumowania projektu
– 89%, w obchodach II Dnia Niemieckiego – 61% oraz w zebraniach z rodzicami, na których
propagowano projekt Comenius - 50%. W pozostałych działaniach projektowych uczestniczyło 1, 2 lub
3 nauczycieli.
13 nauczycieli (72%) podejmowało na swoich zajęciach tematykę związaną z szeroko rozumianą
tolerancją, stosunkami polsko-niemieckimi, innymi kulturami. Ankietowani wymienili następujące
tematy i zagadnienia:
 sztuka niemiecka, wpływy innych narodów na sztukę polską;
 mniejszości narodowe, mniejszości etniczne; historia polsko-niemiecka na przestrzeni wieków;
patriotyzm i jego formy (np. szowinizm); w ramach tzw. „prasówki” na bieżąco analizowane były
relacje, np. polsko-niemieckie;
 kodeks tolerancji; ludzie starsi są wśród nas;
 Kodeks Tolerancji; „Ludzie starsi są wśród nas” – prezentacja multimedialna; Skrawki czasu – Ida
Fink „Zabawa w klucz”, Na złość stale w kratkę – Jan Twardowski „Podziękowanie” (x2)
 Zapoznanie z Kodeksem tolerancji; wyświetlenie prezentacji „Jaką rolę pełnią ludzie starsi
w społeczeństwie?”; próby przed II Dniem Niemieckim; uznanie prawa innych ludzi do odrębności;
 Kodeks Tolerancji; Jaką rolę pełnią ludzie starsi w społeczeństwie?; Tolerancja – podstawą
wzajemnego zrozumienia; Święta w Niemczech i związane z nimi zwyczaje i obyczaje; wiadomości
kulturo- i krajoznawcze na temat Niemiec, Austrii i Szwajcarii, m.in. wydarzenia historyczne
(II wojna światowa, upadek Muru Berlińskiego, zjednoczenie Niemiec); wydarzenia związane
z życiem i dorobkiem znanych twórców kultury, nauki i techniki: J.W. von Goethe,
L. van Beethoven, W.A. Mozart, Karl Benz i inni;
 zasady tolerancji w ruchu drogowym;
 mecze Polska – Niemcy i szeroko rozumiana „przyjaźń” polsko-niemiecka na przestrzeni wieków;
 zajęcia edukacyjne z uczniami dotyczące tolerancji;
 uprzedzenia w stosunku do obcokrajowców, rasizm;
 stereotypy o innych nacjach; nie dla rasizmu;
 Niemcy – nasz zachodni sąsiad;
 były to rozmowy z uczniami na tematy realizowanych projektów w czasie roku szkolnego.
14 nauczycieli (78%) uzyskało korzyści z udziału w projekcie, 2 nauczycieli nie wymieniło żadnych
korzyści i 2 nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Zostały wymienione następujące korzyści:
 głębsze zrozumienie problemu;
 nowych znajomych – nauczycieli z niemieckiej szkoły, możliwość zwiedzenia wielu miejsc
w Bawarii;
 głębsze znaczenie wyrazu „tolerancja”;
 poznałem fajnych ludzi z innego kraju;
 wiedzę o kraju i kulturę Niemiec, dodatkowe informacje o uczniach z naszej szkoły (ich aktywności,
twórczości, otwartości);
 praktyczne używanie języka angielskiego, możliwość wymiany doświadczeń z nauczycielami
z innego kraju, możliwość obserwacji lekcji w szkole niemieckiej – porównanie metod i form pracy,
poznanie bawarskich tradycji i zwyczajów, możliwość zwiedzenia ciekawych miejsc w Niemczech;
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wymiana doświadczeń pedagogicznych, zwiększenie wiedzy o innej kulturze;
wymiana doświadczeń, praktyczne używanie języka niemieckiego i motywacja do nauki,
zwiększenie wiedzy o innej kulturze i innym kraju,
rozwinął moją umiejętność współpracy;
motywowanie uczniów do otwartości i tolerancji wobec drugiego człowieka (x2), zmotywowanie
słabych uczniów do występu artystycznego oraz do właściwej postawy;
zachęcanie uczniów do właściwej postawy i zaangażowania podczas występów artystycznych;
wyjazd do Niemiec i poznanie ciekawych miejsc, zabytków, chęć promowania naszej szkoły, gminy,
ojczyzny za granicą, poznanie wspaniałych ludzi i wymiana doświadczeń edukacyjnych i życiowych,
korzystanie z nowoczesnych technologii, motywację do nauki języków;
większa motywacja uczniów do nauki języka;
doskonalenie umiejętności językowych w mowie i piśmie, poznanie miłych, otwartych, życzliwych
nauczycieli ze szkoły partnerskiej, możliwość zwiedzenia Bawarii, wymiana poglądów,
doświadczeń pedagogicznych,

Według wszystkich nauczycieli uczestniczenie uczniów w działaniach projektowych
 przyczyniło się do lepszego poznania przez nich naszego zachodniego sąsiada i przełamywania
istniejących stereotypów w stosunku do niego;
 zwiększyło ich otwartość w stosunku do innych kultur, narodowości;
 było okazją do doskonalenia przez nich umiejętności językowych;
 umożliwiło im kontakt z nastolatkami z innego kraju i uwrażliwiło ich na potrzeby osób
niepełnosprawnych i starszych.
Największymi korzyściami płynącymi z projektu dla nauczycieli są:
 motywacja do nauki języków obcych – 15 nauczycieli (83%),
 zwiększenie/rozwinięcie wiedzy o innej kulturze i o innym kraju oraz rozwój otwartości w stosunku
do innych kultur – 12 nauczycieli (67%),
 wymiana doświadczeń pedagogicznych i metod pracy – 10 nauczycieli (56%),
 praktyczne używanie języków obcych oraz umiejętność współpracy – po 9 nauczycieli (50%),
 inne: nowe znajomości – 1 nauczyciel (6%).
14 nauczycieli (78%) chciałoby wziąć udział w innym projekcie międzynarodowym, jeśli będzie jakiś
realizowany w naszej szkole, 4 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
Większość nauczycieli ogólnie wysoko oceniła projekt w skali od 1 do 6 (1 to najniższa wartość): na 6 –
15 ankietowanych (83%) i na 5 – 3 ankietowanych (17%).
Z analizy powyższego badania ankietowego wynika, że projekt wspierał ideę tolerancji a jego
rozpowszechnianie było odpowiednie. Wszyscy nauczyciele byli zaangażowani w większym bądź
mniejszym stopniu w realizację projektu, wielu nauczycieli uzyskało korzyści zawodowe i osobiste
dzięki udziałowi w projekcie. Ponadto ankietowani uważają, że udział uczniów w projekcie przyczynił
się do lepszego poznania przez nich Niemiec i jego mieszkańców, zwiększył otwartość uczniów na inne
kultury, a przez to obalił wiele istniejących stereotypów dotyczących naszego zachodniego sąsiada.
Z drugiej strony udział w projekcie przyczynił się do zwiększenia wrażliwości młodzieży w stosunku do
osób niepełnosprawnych i ludzi starszych. Zmotywował także uczniów do nauki języków obcych
a nauczycieli do podnoszenia swoich umiejętności językowych.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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