Wyniki ankiety ewaluacyjnej dla rodziców na zakończenie
projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel”
w ramach Programu Comenius (lipiec 2015)
W celu uzyskania opinii na temat zrealizowanego projektu została przeprowadzona
wśród rodziców anonimowa ankieta ewaluacyjna. Zawierała 8 pytań zamkniętych i jedno otwarte,
została przeprowadzona pod koniec czerwca 2015 r. Wzięło w niej udział 19 z 22 (86%) rodziców,
których dzieci uczestniczyły w wymianie młodzieży w Altötting na przełomie kwietnia i maja 2015 r.
a potem gościły nastolatków niemieckich w Lelowie (wrzesień 2015 r.).
1. Czy podobała się Państwu idea współpracy międzynarodowej w Gimnazjum w Lelowie?

2. Czy uważają Państwo, że projekt Comenius wspierał ideę tolerancji?

3. Czy są Państwo zadowoleni z udziału swojego dziecka w projekcie i z jego wkładu w projekt a także
ze związanych z nim wydarzeń?

4. Czy informacje o projekcie były dla Państwa odpowiednio rozpowszechnione (zebrania z rodzicami,
strona internetowa szkoły w zakładkach dotyczących projektu, strona internetowa Urzędu Gminy Lelów,
wiadomości przekazywane przez dzieci, pisma z informacjami do rodziców, artykuły w prasie,
Facebook, Dzień Przyjaźni, uroczystość podsumowania projektu)?
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5. Czy projekt Państwa zdaniem przyczynił się do wspierania tolerancji Państwa dziecka?

6. Jaką wiedzę/umiejętności/korzyści nabyło Państwa dziecko przez udział w projekcie (proszę wskazać
kilka)?

7. Czy wyraził(a)by Pani/Pan ponownie zgodę na udział dziecka w innym projekcie międzynarodowym,
jeśli będzie jakiś realizowany w naszej szkole?

8. Jak ocenia Pani/Pan ogólnie projekt w skali od 1 do 6? (1 to najniższa wartość, tak jak oceny szkolne)
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9. Jakie ma Pani/Pan uwagi na temat całego przebiegu realizacji projektu Comenius w naszej szkole,
np. co się Pani/Panu szczególnie podobało, a co nie?
Uwagi rodziców:
 Bardzo podobało mi się zaangażowanie młodzieży w projekt i chęci do podejmowania się różnych
działań związanych z projektem;
 Bardzo dobre przygotowanie pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Wszystko
precyzyjnie i szczegółowo opracowane;
 Super zorganizowany czas na wyjeździe do Niemiec;
 Spotkanie z nastolatkami z innego kraju; poznanie innych kultur;
 Projekt był dobrze zorganizowany;
 Projekt realizowany był bez zastrzeżeń. Wszystkie zadania były bardzo dobrze przygotowane;
 Wszystko mi się bardzo podobało. Nie mam uwag;
 Projekt świetnie przygotowany i przeprowadzony;
 Nie podobało mi się zachowanie uczennicy z Comeniusa;
 Cały projekt mi się podobał, natomiast liczba ankiet po nim już nie – i to w dodatku każda na ten sam
temat – może ta w końcu jest ostatnia?!

Podsumowanie
Wszyscy ankietowani rodzice uważają, że projekt wspierał ideę tolerancji, a informacje o nim były
odpowiednio rozpowszechnione. Również wszystkim ankietowanym rodzicom podobała się idea
współpracy międzynarodowej w Gimnazjum w Lelowie, są oni zadowoleni z udziału dzieci w projekcie,
z ich wkładu w projekt a także ze związanych z nim wydarzeń.
Rodzice wskazali wiedzę/umiejętności/korzyści nabyte przez ich dzieci biorące udział w projekcie
w następującej kolejności:
 poznanie innej kultury – 18 rodziców (95%);
 spotkanie z nastolatkami z innego kraju – 17 rodziców (89%);
 możliwość praktycznego użycia i doskonalenia języków obcych – 15 rodziców (79%);
 zwiększenie motywacji do nauki języków obcych – 12 rodziców (63%);
 rozwój osobisty poprzez pracę zespołową i wytrwałość oraz przełamywanie uprzedzeń i nabywanie
postawy kosmopolitycznej – po 9 rodziców (47%);
 uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych oraz empatia wobec osób
znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej (społecznie dyskryminowanych) – po 7 rodziców
(37%).
Tylko jeden rodzic nie wyraziłby ponownie zgody na udział swojego dziecka w innym projekcie
międzynarodowym, jeśli będzie jakiś realizowany w naszej szkole. Jednemu rodzicowi nie podobało się
zachowanie uczennicy z Niemiec, którą gościli w Polsce.
Ankietowani rodzice ogólnie ocenili wysoko projekt w skali od 1 do 6, gdzie 1 to najniższa wartość.
Najwyższą ocenę – 6 – przyznała ponad połowa rodziców (10, 53%), 7 rodziców oceniło projekt na 5,
jeden rodzic na 4 a jeden rodzic nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.
Rodzice wyrazili szereg pozytywnych opinii na temat realizacji projektu (punkt 9).
Opracowanie: Dorota Sękala – koordynator projektu
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