(Zbiorcza)
EWALUACJA
realizacji projektu polsko - rosyjskiej wymiany młodzieżowej 2013
Na zakończenie podjętych w ramach wymiany działań wszyscy uczestnicy wzięli
udział w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej na temat realizacji projektu.
Badani odpowiadali na następujące pytania:
1. Czy uczestnictwo w wymianie młodzieżowej wzbogaciło Twoją wiedzę na temat kraju
partnerskiego?
2. Jak oceniasz organizację i przebieg wymiany młodzieżowej, w której uczestniczyłeś/aś?
3. Co byś zmienił/zmieniła w sposobie realizacji projektu?
4. Czy podczas realizacji działań w ramach wymiany panowała dobra atmosfera sprzyjająca
współpracy i komunikacji?
5. Napisz, jak udział w wymianie wpłynął na zmianę Twojego dotychczasowego myślenia o
kraju partnerskim?
Na pierwsze pytanie wszyscy uczestnicy – 100 % - odpowiedzieli, że udział w wymianie
wzbogacił ich wiedzę na temat kraju partnerskiego.
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1. Czy uczestnictwo w wymianie młodzieżowej wzbogaciło Twoją wiedzę na temat kraju partnerskiego?

Odpowiedzi na pytanie drugie były zróżnicowane: otóż wszyscy rosyjscy uczestnicy
w pięciostopniowej skali wystawili najwyższą ocenę, natomiast polscy uczniowie odpowiadali
następująco: zadowalająca – 1 osoba, dobra – 7, bardzo dobra – 2 osoby.
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2. Jak oceniasz organizację i przebieg wymiany młodzieżowej, w której uczestniczyłeś/aś?

Osoba, która wystawiła najniższą ocenę, na pytanie trzecie odpowiedziała, że niczego nie
zmieniłaby w sposobie realizacji, natomiast 7 osób chciałoby, aby czas wymiany był dłuższy,
bo chcieliby dłużej pobyć ze swoimi partnerami i jeszcze lepiej poznać kraje partnerskie;
10 osób niczego by nie chciało zmienić, wszystko im odpowiadało i wskazywały na wysoki
poziom sposobu realizacji.
Na pytanie czwarte wszyscy odpowiedzieli, że podczas trwania projektu wciąż panowała
dobra atmosfera, co sprzyjało właściwej współpracy i skutecznej komunikacji.
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4. Czy podczas realizacji działań w ramach wymiany panowała dobra atmosfera sprzyjająca współpracy i
komunikacji?

Ankietowani na pytanie piąte, (5. Napisz, jak udział w wymianie wpłynął na zmianę Twojego
dotychczasowego myślenia o kraju partnerskim?) odpowiadali, że zdecydowanie najbardziej
na sposób dotychczasowego myślenia o kraju partnerskim wpłynęły rozmowy z partnerami,
wspólne zwiedzanie, obserwowanie codzienności, poznawanie tradycji, wycieczki, objawy
gościnności, stosunek do obcokrajowców. A oto najciekawsze wypowiedzi:
„Jeszcze bardziej lubię Polaków i Polskę”,
„Nie wiedziałam się, że mamy – Polacy i Rosjanie - tyle wspólnego”,
„Jedzenie w Rosji jest dużo lepsze niż myślałam”
„Warto tam pojechać (do Rosji), bo można poznać wspaniałych ludzi”

Na podstawie przeprowadzonego badania można sądzić, że strony
uczestniczące w wymianie są zadowolone z udziału w niej. W ciągu realizacji
projektu panowała dobra i miła atmosfera, wszystkim odpowiadał sposób
realizacji zaplanowanych działań. Osiągnięto założone cele: obie strony
zadeklarowały, że wymiana pozwoliła im poznać życie codzienne swoich
partnerów. Częstokroć uczestnicy wyrażali nadzieję, że jeszcze kiedyś wezmą
z ochotą udział w podobnym projekcie.

