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

W celu uzyskania opinii na temat zrealizowanego projektu została przeprowadzona wśród uczniów
anonimowa ankieta ewaluacyjna. Zawierała 13 pytań zamkniętych i jedno otwarte, została
przeprowadzona pod koniec czerwca 2015 r. Wzięło w niej udział 114 uczniów klas 1-3 Gimnazjum
w Lelowie (tj. 83% wszystkich uczniów), w tym 22 uczniów, którzy uczestniczyli w wymianie
młodzieży w Altötting na przełomie kwietnia i maja 2015 r. a potem gościły nastolatków niemieckich
w Lelowie (wrzesień 2015 r.).
1. Czy uważasz, że projekt Comenius wspierał ideę tolerancji?

2. Czy rozpowszechnianie informacji o projekcie było dla Ciebie wystarczające (strona internetowa
szkoły, strona internetowa Urzędu Gminy Lelów, imprezy szkolne, apele, lekcje, projekty edukacyjne,
Dni Niemieckie, artykuły w prasie, Facebook, Dzień Przyjaźni, uroczystość podsumowania projektu)?

3. Czy uczestniczyłaś(eś) w działaniach realizowanych w ramach projektu Comenius?
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4. W jakie działania projektowe w roku szkolnym 2014/2015 byłaś(eś) zaangażowana(y)?
wykonanie prospektu dla młodzieży "Gmina Lelów - atrakcją dla nastolatków"

2%

4% 4%

zredagowanie quizu wiedzy o Polsce dla uczniów ze szkoły partnerskiej

21%

52%

wykonanie szopki bożonarodzeniowej dla szkoły partnerskiej

14%
udział w spotkaniu mikołajkowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku

20%

aktywny udział w obchodach II Dnia Niemieckiego

68%

20%

przygotowanie i wystawienie przedstawienia kukiełkowego "Brat i siostra - bajka o pomaganiu innym
i szacunku dla starszych"

22%

przygotowanie, udział w uroczystości podsumowania projektu Comenius

14% 21%
7%

udział w seminarium "Wielokulturowość we współczesnej szkole" w Częstochowie
udział w grupie facebookowej projektu
wymiana listów elektronicznych, kartek świątecznych, rozmowy na Facebooku z koleżankami/
kolegami ze szkoły partnerskiej
dodatkowe zajęcia z języka nimieckiego
udział w dyskotekach, spotkaniach z uczniami ze szkoły partnerskiej podczas ich wizyty w Lelowie
inne

5. Jakie korzyści uzyskałaś(eś) z udziału w projekcie/ działaniach projektowych?
wzbogaciłam(em) swoją wiedzę o ludziach, historii, geografii, tradycjach i kulturze Niemiec

34%
23%

nauczyłam(em) się wyszukiwać i selekcjonować informacje na określony temat

69%
10%

52%

wzbogaciłam(em) zasób słownictwa z j. angielskiego, niemieckiego i polskiego

wzrosła moja motywacja/ chęć do nauki języków obcych

40%
nauczyłam(em) się współdziałać w grupie

51%

40%
26%
6% 12%

udoskonaliłam(em) redagowanie tekstów, fotografowanie i obróbkę zdjęć

36%
udoskonaliłam(em) umiejętność posługiwania się technikami komunikacyjno-informacyjnymi

rozwinęłam/rozwinąłem swoją kreatywność

miałam(em) kontakt z rówieśnikami z innego kraju

stałam(em) się bardziej otwarty w stosunku do innych ludzi, innych kultur

mogłam(em) wyjechać za granicę
dostałam(em) nagrodę, upominki,
dyplom, pojechałam(em) na wycieczkę do Łodzi
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6. Czy jesteś zadowolona(y) ze swoich działań/ prac w ramach projektu Comenius?

7. Czy miałaś(eś) wpływ na decyzje dotyczące realizacji poszczególnych działań w ramach projektu?

8. Czy uważasz, że dzięki projektowi:
a. zmniejszyły się twoje uprzedzenia w stosunku do
naszego zachodniego sąsiada:

c. udoskonaliłaś(eś) posługiwanie się
komputerem:

b. zmieniło się twoje nastawienie do
niepełnosprawnych nastolatków/osób (np.
wyzbyłeś się lęku przed kontaktem z nimi:

d. dostrzegasz potrzeby ludzi starszych i na nie
odpowiednio reagujesz:

e. stałeś się bardziej otwarty, empatyczny w stosunku do innych ludzi, szczególnie osób społecznie
dyskryminowanych:
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9. Czy Twoja znajomość języków obcych w jakikolwiek sposób poprawiła się?

10. Czy nawiązałeś przyjaźnie z uczniami ze szkoły partnerskiej?

11. Czy po zakończeniu projektu będziesz utrzymywał/a kontakt (np. mailowy, przez Facebook, listowy
lub inny) ze swoją partnerką/partnerem z wymiany? (dotyczy uczniów biorących udział w wymianie)

12. Czy chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w innym projekcie międzynarodowym, jeśli będzie
realizowany w naszej szkole?
a. w wymianie młodzieży, wyjeździe
zagranicznym:

b. w działaniach projektowych realizowanych
na miejscu:
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13. Jak oceniasz ogólnie projekt w skali od 1 do 6? (1 to najniższa wartość, tak jak oceny szkolne)

14. Jakie masz inne uwagi na temat realizacji projektu, np. co Ci się podoba(ło), a co nie?
Wypowiedzi uczniów uczestniczących w wymianie:
 Wyjazd za granicę, poznanie nowych osób innej narodowości, poznanie innej kultury;
 Bardzo podobały mi się działania dotyczące projektu Comenius;
 Podobało mi się to, że mogłam poznać kulturę i historię innego narodu;
 Nie posiadam żadnych uwag;
 Wycieczki;
 W projekcie Comenius podobał mi się nasz wyjazd do Niemiec;
 Podobały mi się dni organizowane przez projekt, np. Dzień Niemiecki;
 Kontakt z uczniami z innego kraju;
 Wszystko mi się podobało;
 Nie podobało mi się, że było dużo zwiedzania kościołów;
 Nie podobało mi się, że musieliśmy wykonywać wiele czasochłonnych zadań, np. pisanie dziennika
z Niemiec. Podobało mi się prawie wszystko (fajne były wycieczki),
Wypowiedzi pozostałych uczniów:
 Podobały mi się obchody II Dnia Niemieckiego. Dowiedziałam się więcej o tamtej kulturze
i obrzędach, jakie panują w Niemczech. Ponadto dowiedziałam się, jakie spotyka się tam potrawy
i jaka panuje tam religia;
 Bardzo podobały mi się piosenki niemieckie śpiewane przez uczniów klas 1-3 gimnazjum, natomiast
nie podobało mi się to, że było tak dużo zadań;
 Spodobało mi się to, że uczniowie z wymiany mogli brać udział w lekcjach;
 Podobało się chyba;
 Nie mam (żadnych) uwag (8 x);
 Spotkania integracyjne z niemieckimi nastolatkami;
 Spotkania z młodzieżą niemiecką;
 Podobały mi się dyskoteki i spotkania z rówieśnikami zza granicy. Bardzo podobał mi się też Dzień
Niemiecki, w którym wzięłam udział;
 Podobało mi się rozpoczęcie oraz zakończenie Comeniusa oraz „zaklimatyzowanie” różnymi
zabawami;
 Podobał mi się ten projekt, ponieważ nauczyłam się akceptować ludzi z innych krajów. Nie mam
żadnych zastrzeżeń do projektu Comenius;
 Projekt ten był bardzo ciekawy, nie mam żadnych negatywnych uwag dotyczących tego projektu;
 Projekt był bardzo dobrze zaplanowany i zrealizowany w praktyce;
 Cały projekt Comenius został bardzo dobrze przygotowany, nie mam żadnych uwag;
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Bardzo mi się podobała realizacja projektu Comenius;
Bardzo podobał mi się cały projekt. Nie mam żadnych uwag;
Projekt był bardzo dobrze i fajnie zorganizowany. Poznałem lepiej moich rówieśników z Niemiec;
Nie mam żadnych uwag. Mogłem lepiej poznać moich sąsiadów;
W projekcie podoba mi się to, ze mogliśmy poznać innych ludzi z innymi obyczajami;
W projekcie podobało mi się to, że młodzież z Niemiec uczestniczyła w naszych lekcjach;
Podobało mi się to, że mogłem obejrzeć wszystkie zorganizowane projekty;
Więcej projektów w grupach organizowanych w GOK - u, mniej Dni Niemieckich;
Podobała mi się organizacja projektu i różnorodność działań;
Nie podobał mi się projekt, bo był dziwny, a stosunek co do Niemiec nie zmienił mi się na lepszy.

Podsumowanie
Większość ankietowanych uczniów uważa, że projekt wspierał ideę tolerancji (89%) i że
rozpowszechnianie informacji o nim było odpowiednie (87%). 91 ankietowanych uczniów (80%)
uczestniczyło w działaniach realizowanych w ramach projektu przez ostatnie dwa lata.
W roku szkolnym 2014/2015 najwięcej uczniów brało aktywny udział w obchodach II Dnia
Niemieckiego – 68% oraz w dyskotekach, spotkaniach z uczniami ze szkoły partnerskiej podczas ich
wizyty w Lelowie – 52%.
Z analizy ankiet wynika, że uczniowie wynieśli z projektu wiele korzyści i zdobyli wiele umiejętności,
z których najważniejsze to wzbogacenie wiedzy o ludziach, historii, geografii, tradycjach i kulturze
Niemiec (69% wszystkich uczniów), stanie się bardziej otwartym w stosunku do innych ludzi i innych
kultur (52% wszystkich uczniów) a także wzbogacenie zasobu słownictwa z języka angielskiego,
niemieckiego i polskiego (40% ankietowanych) i poprawa znajomości języków obcych wg 53%
ankietowanych. Również 40% uczniów nabrało większej chęci do nauki języków obcych. Dzięki
projektowi zmniejszyły się u 92 uczniów (81%) uprzedzenia w stosunku do naszych zachodnich
sąsiadów i stali się oni bardziej otwarci, empatyczni w stosunku do innych ludzi, szczególnie osób
społecznie dyskryminowanych. Uczniowie uczestniczący w wymianie w Altötting nawiązali przyjaźnie
z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej (20 uczniów na 22), 15 z nich zamierza po zakończeniu projektu
utrzymywać kontakt ze swoją partnerką/partnerem z wymiany a 21 chętnie wzięłoby udział w innych
projekcie międzynarodowym, jeśli będzie realizowany w naszej szkole.
Większość uczniów pozytywnie oceniła projekt przyznając noty 4, 5 i 6 i była zadowolona ze swoich
działań w jego ramach.
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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