Podsumowanie ankiety ewaluacyjnej uczestników mobilności
job shadowing w ramach projektu
„Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”.
Ankieta dla uczestników mobilności – job shadowing składała się z 7 pytań
zamkniętych, przy czym, w dwóch przypadkach można było wyrazić swoją opinię bądź
uwagi. Ankietę wypełniło 5 osób, co stanowi 100% liczebności grupy.
Pierwsze pytanie dotyczyło długości trwania mobilności. Wszyscy ankietowani
wybrali odpowiedź c: właściwa długość. Drugie pytanie brzmiało: „Czy uczestnictwo
w mobilności zwiększyło swobodę komunikacji w języku obcym?”. Odpowiedź:
„zdecydowanie tak” wybrały 3 osoby (60%), natomiast pozostałe 2 (40%) odpowiedziały:
„raczej tak”. Trzecie pytanie dotyczyło wystarczającego wsparcia z instytucji przyjmującej
przed i w czasie wyjazdu. 100% respondentów odpowiedziało: „zdecydowanie tak”.
Na pytanie o wpływ uczestnictwa w mobilności na osobisty rozwój zawodowy 2 osoby
odpowiedziały: „raczej tak”, a pozostałe 3 „zdecydowanie tak”. Piąte pytanie zostało
sformułowane w następujący sposób: „Czy pani zdaniem wyjazd pozwolił na poznanie
nowych technologii informacyjnych i zastosowanie ich w praktyce?”. 3 osoby wybrały
odpowiedź: „zdecydowanie tak”, a 2 „raczej tak”. Kolejne pytanie dotyczyło wpływu
doświadczeń zdobytych podczas mobilności na poprawienie jakości pracy szkoły. 100%
ankietowanych wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”. Pytanie ostatnie dotyczyło
spełnienia oczekiwań związanych z wyjazdem. 4 nauczycieli wybrało odpowiedź
„zdecydowanie tak” a tylko 1- „raczej tak”. 4 osoby wymieniły swoje spełnione oczekiwania.
Wśród nich znajduje się: poznanie nowych metod pracy z użyciem komputera, wykorzystanie
technologii w pracy z uczniem słabym, aktywnego korzystania z multimediów na zajęciach
dodatkowych, poznanie kultury i tradycji innych krajów, poszerzenie światopoglądu,
sprawdzenie znajomości języka angielskiego, poznanie zasad pracy i funkcjonowania szkół
w innych krajach europejskich, zawiązanie znajomości w celu pozyskania partnerów do
przyszłych projektów europejskich oraz poznanie systemów edukacji krajów partnerskich.
Celem ewaluacji było zweryfikowanie jakości realizacji i organizacji projektu, a także
poziomu spełnienia oczekiwań uczestników i przydatności zdobytej wiedzy, kompetencji
i umiejętności w trakcie wizyt w szkołach partnerskich. Wyniki ankiet wykazały zadowolenie
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z udziału w mobilnościach oraz wysoki poziom ich organizacji ze strony szkół goszczących.
Wizyty te przyczyniły się do zdobycia przydatnej wiedzy, a także umiejętności, z którymi
dzielono się po przyjeździe z innymi nauczycielami. Ważnym aspektem wizyt było
sprawdzenie znajomości języka angielskiego i umiejętności posługiwania się nim oraz
zawiązanie nowych znajomości, które w przyszłości mogą zaowocować współpracą
w projekcie europejskim.
ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKÓW MOBILNOŚCI
- job shadowing w ramach projektu
„Technologie multimedialne drogą do przyjaznej edukacji przyszłości”
realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 11 w Będzinie w ramach akcji
MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJIJ SZKOLNEJ PROGRAMU ERASMUS+,
akcja KA1
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, stawiając znak „x” przy
wybranej odpowiedzi:
•

•

Jak ocenia Pani długość czasu trwania mobilności?
a

zbyt krótka

b

zbyt długa

c

właściwa

Czy Pani zdaniem uczestnictwo w mobilności zwiększyło swobodę
komunikowania się w języku obcym?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem
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•

Czy otrzymała Pani wystarczające wsparcie z instytucji przyjmującej
przed i w czasie wyjazdu?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Uwagi...........................................................................................................................................
•

•

Czy Pani zdaniem uczestnictwo w mobilności wpłynie na rozwój zawodowy?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Czy Pani zdaniem uczestnictwo w mobilności pozwoliło poznać kulturę i historię
państw, do których odbył się wyjazd?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem
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•

Czy Pani zdaniem wyjazd pozwolił na poznanie nowych technologii
informacyjnych i zastosowanie ich w praktyce?

•

a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Czy Pani zdaniem zdobyte podczas mobilności doświadczenia wpłyną w
przyszłości na poprawienie jakości pracy szkoły?

•

a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Czy Pani zdaniem uczestnictwo w mobilności spełniło oczekiwania związane
z wyjazdem?
a

zdecydowanie tak

b

raczej tak

c

raczej nie

d

zdecydowanie nie

e

nie wiem

Jeśli spełniło, to jakie to były oczekiwania?
……………………………………………………………………………...................................
.......................................................................................................................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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