
 

 

 

Opracowanie ankiety ewaluacyjnej dla uczestników projektu 

 “Serdaki vs Kieptary - dziedzictwo kulturowe Podhala i Huculszczyzny”, 

 realizowanego w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji 

Ministerstwa Edukacji i Nauki.  
 

Wiek w latach: 

Grupa polska: 

16 lat – 2 osoby 

17 lat – 9 osób 

18 lat – 1 osoba 

19 lat – 4 osoby 

 

Grupa ukraińska: 

13 lat: 1 osoba 

14 lat: 9 osób 

15 lat: 9 osób 

 

Kobieta: 9 osób/10 osób 

Mężczyzna: 7 osób/ 9 osób 

 

I. Informacje ogólne.  

1. Czy zostałeś(aś) odpowiednio wcześniej poinformowany(a) o terminie i miejscu realizacji działań 

projektowych? 

TAK  - 16 osób/19 osób            

NIE – 0/0 

 

2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału w realizowanym projekcie? (możesz wybrać max 3 odpowiedzi) 

 motywacja do nawiązania znajomości – 11 osób/ 17 osób 

 możliwość pracy w grupie – 11 osób/ 6 osób 

 poznanie nowego języka obcego – 5 osób/ 12 osób 

 prestiż pracy projektowej – 11 osób/ 4 osób 

 inne –  wyjazd do innego kraju po raz pierwszy, integracja, brak lekcji w szkole 

 

II. Analiza zasadności realizacji projektu  
1. Czy znajome są Ci cele projektu?  

TAK – 16 osób/ 19 osób             

NIE – 0/ 0 

 

 



 

 

 

2. Czy Twoim zdaniem istnieje konieczność podejmowania działań na rzecz zacieśniania współpracy między 

młodzieżą polską a ukraińską?  

TAK – 9 osoby/ 16 osób 

RACZEJ TAK – 5 osób/  3 osób 

NIE – 2 osoby/ 0 

ZDECYDOWANIE NIE – 0/ 0 

 

3. Czy Twoim zdaniem realizowany projekt  przyczyni się do rozwoju współpracy między młodzieżą polską  

a ukraińską?  

 Proszę krótko opisać:  

- tak 

- wydaje mi się, że jak najbardziej 

- tak, ponieważ podczas takich projektów ludzie integrują się ze sobą 

- tak, uwielbiam Ukrainę 

- tak, przyczynił się bardzo 

- oczywiście, że tak, poznaliśmy trochę języka ukraińskiego, co tylko umila nam pracę 

- przyczynił się, ponieważ nawiązane są nowe znajomości i nauka języka 

- tak, to świetny sposób na współpracę 

- tak, wspólna integracja to klucz do sukcesu 

- myślę, że tak, ponieważ pozwala zaznajomić się oraz poznać ukraińską młodzieży 

- raczej tak 

- tak, ponieważ integracja z innymi krajami jest ważna 

- tak, nowe znajomości dają dużo możliwości 

- myślę, że tak: nauka języka, poznawanie nowych znajomości 

Odpowiedzi młodzieży ukraińskiej: 

- możliwość nauki języka 

- rozwój współpracy międzynarodowej 

- możliwość poznania tradycji i obyczajów kraju, którego języka uczymy się 

- komunikacja i wzajemna pomoc 

- nowe doświadczeniach 

- przyjaźń między Polakami i Ukraińcami 

 

4. Czy uważasz, że projekt będzie adekwatny do Twoich potrzeb?  

TAK – 8 osób/ 10 osób 

RACZEJ TAK – 7 osób/ 8 osób 

NIE – 1 osoba/ 1 osoba 

ZDECYDOWANIE NIE – 0/ 0. 

 

 



 

 

 

5. Jakie masz obawy w związku z realizowanym projektem? (możesz wybrać max 3 odpowiedzi) 

 komunikacja językowa – 10 osób/ 14 osób 

 różnice kulturowe – 6 osób/ 5 osób 

 problemy z wykonaniem zadań projektowych – 8 osoby/ 7 osób 

 różnice edukacyjne – 1 osób/ 5 osób 

 warunki socjalno-bytowe – 1 osoba/ 1 osoba 

 inne – nie mam, 

 

III. Analiza efektywności realizowanego projektu 
1. Czy zakładasz, że uczestnictwo w projekcie  przyniesie Ci oczekiwane korzyści?  

TAK – 9 osób/ 14 osób 

RACZEJ TAK – 6 osób/ 5 osób 

NIE – 1/ 0 

ZDECYDOWANIE NIE – 0/ 0 

 

2. Jakie korzyści z projektu są dla Ciebie najważniejsze? 

 poznanie nowych ludzi – 15 osób/ 16 osób 

 doskonalenie pracy grupowej – 12 osób/ 5 osób 

 poznanie nowego języka – 6 osoba/ 13 osób 

 poznanie innej kultury – 4 osób/ 8 osób 

 doskonalenie pracy projektowej – 7 osób/ 2 osoby 

 nowe umiejętności  - 8 osób/ 7 osób 

 wzrost poczucia własnej wartości – 3 osób/ 2 osoby 

 inne – 0/ przyjazd do Polski 

 

3. Czy uważasz, że zaproponowany w projekcie program spełni Twoje oczekiwania?  

TAK – 16 osób/ 18 osób 

NIE – 0/ 1 osoba 

 

4. Czy uważasz, że dzięki uczestnictwu w projekcie rozwiniesz swoje umiejętności pracy projektowej?  

TAK – 11 osób/ 12 osób 

RACZEJ TAK – 3 osób/ 7 osób     

NIE – 2/ 0 

ZDECYDOWANIE NIE -0/ 0 

 

5. Czy uważasz, że projekt może przyczynić się do rozwoju  pomysłów na Twoją  przyszłość?  

TAK - 5 osób/ 8 osób 

RACZEJ TAK – 9 osób/ 8 osób         

NIE – 2 osoby/ 3 osoby      



 

 

 

ZDECYDOWANIE NIE -0/ 0 

 

6. Czy uważasz, że projekt daje szansę poznania innego narodu, jego języka oraz kultury?  

TAK – 8 osób/ 17 osób 

RACZEJ TAK – 6 osoby/ 1 osoba 

NIE – 2 osoby/ 1 osoba 

ZDECYDOWANIE NIE – 0/ 0 

 

7.  Czy uważasz, że udział w projekcie może wpłynąć na poprawę praktycznego wykorzystania Twojej wiedzy?  

TAK – 6 osób/ 12 osób 

RACZEJ TAK – 10 osób/ 6 osoby 

NIE – 0 osoba/ 1 osoba 

ZDECYDOWANIE NIE – 0 osoba/ 0 

 

8. Czy uważasz, że uczestnictwo w projekcie daje szansę na rozwój kompetencji w zakresie komunikacji 

interpersonalnej? 

TAK – 5 osób/ 16 osób 

RACZEJ TAK – 11 osób/ 3 osoby 

NIE – 0/ 0  

ZDECYDOWANIE NIE – 0/ 0 

 

9. Czy uważasz, że uczestnictwo w projekcie zwiększy Twoje kompetencje językowe? 

TAK – 5 osoby/ 15 osób 

RACZEJ TAK – 8 osób/ 4 osoby 

NIE – 3 osób/ 0 

ZDECYDOWANIE NIE – 0/ 0 

 

10. Czy uważasz, że w wyniku uczestnictwa w projekcie zwiększą się Twoje osobiste i zawodowe aspiracje?  

TAK – 7 osoby/ 10 osób 

RACZEJ TAK  - 8 osób/ 7 osób 

NIE – 1 osoba/ 2 osoby 

ZDECYDOWANIE NIE -0/ 0. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Wnioski  

 

Porównując odpowiedzi ankietowanych przed rozpoczęciem programu z odpowiedziami 

udzielonymi pod koniec realizacji zadań, widać wyraźnie, że wśród młodzieży jest wysoka motywacja 

do nawiązania nowych znajomości,  utrzymało się  się również przekonanie o prestiżu pracy w grupie. 

Jednocześnie, niestety, nieznacznie spadło przekonanie  co do możliwości nauki języka.  

 Dla całej grupy w dalszym ciągu jasna i zrozumiała jest celowość organizacji tego projektu.  

Większość badanych dostrzega konieczność podejmowania działań na rzecz zacieśniania 

współpracy między młodzieżą polską a ukraińską. Nikt też nie wypowiedział się jednoznacznie 

negatywnie  na temat tego, czy realizowany projekt przyczyni się do rozwoju współpracy między 

młodzieżą polską a ukraińską. W pytaniu otwartym, gdzie należało wpisać własną opinię na temat tego, 

czy projekt przyczyni się do rozwoju współpracy między młodzieżą polską  

a ukraińską, znaleźć można tylko pozytywne odpowiedzi (m.in.: wydaje mi się, że jak najbardziej;  tak, 

ponieważ podczas takich projektów ludzie integrują się ze sobą;  tak, uwielbiam Ukrainę; oczywiście, 

że tak, poznaliśmy trochę języka ukraińskiego, co tylko umila nam pracę; przyczynił się, ponieważ 

nawiązane są nowe znajomości i nauka języka; możliwość poznania tradycji i obyczajów kraju, którego 

języka uczymy się; komunikacja i wzajemna pomoc; nowe doświadczeniach; przyjaźń między Polakami 

i Ukraińcami). 

Daje się także zauważyć utrzymanie przekonania o tym, że projekt jest adekwatny do potrzeb 

badanych.  

 Należy też odnotować spadek obawy o barierę językową, co sygnalizowano w ankiecie na 

wejściu oraz obaw o różnice kulturowe i na różnice edukacyjne. Pojawiły się jednak obawy o problemy 

z wykonaniem projektu. 

Satysfakcjonujący jest wzrost przekonania o korzyściach, jakie przyniesie badanym 

uczestnictwo w projekcie, jak na przykład poznanie nowych ludzi, doskonalenie pracy w grupie, 

nabycie nowych umiejętności językowych.  

Optymizmem napawa fakt, iż zaproponowany program spełnił oczekiwania wszystkich,  

w szczególności zaś wskazywano na to, że dzięki udziałowi w projekcie jego uczestnicy rozwiną  

umiejętności pracy projektowej, ze wskazaniem na poprawę praktycznego wykorzystania wiedzy  

i rozwój kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej.  

 

  

 

 

 


