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Raport z ewaluacji projektu  

o numerze POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049635  

„Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń”  

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej”, 

realizowanego w terminie 1.09.2018-31.08.2020 

 

Beneficjent projektu:  

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie 
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Cel i kryteria ewaluacji  

Głównym celem ewaluacji jest zbadanie trafności podjętych działań oraz określenie stopnia 

zgodności realizacji celów i osiągnięcia rezultatów projektu z przyjętymi założeniami. 

Wybrano wzajemnie uzupełniające się metody i techniki badawcze i uzyskano rzetelne 

informacje na temat realizacji projektu i jego wpływu na uczestników, szkołę i innych 

interesariuszy. W ewaluację byli zaangażowani: zespół projektowy, uczestnicy projektu, 

organizacje przyjmujące i inne osoby nie związane bezpośrednio z projektem (rodzice 

uczniów, uczniowie mający zajęcia z nauczycielami - uczestnikami projektu, pracownicy 

szkoły). Zbieranie wyników odbyło się na każdym etapie realizacji projektu. Przeprowadzono 

ewaluację wstępną, bieżącą i na wyjście.  

Kierowano  się następującymi kryteriami:  

1. Trafność - w jakim stopniu cele odpowiadają potrzebom projektu; przykładowe 

pytania badawcze:  

a). czy cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom, 

b).  czy projekt/działanie/mobilność spełnia oczekiwania uczestników,  

c). jakie korzyści z udziału projektu odniósł uczestnik. 

2. Trwałość - czy efekty będą trwałe po zakończeniu projektu. czyli stopień w jakim 

realizowany projekt ma szanse przyczynić się do trwałego ukształtowania  nowych 

rozwiązań i standardów procesu edukacyjnego i pracy szkoły. 

 

Przykładowe pytania badawcze:  

a). czy efekty projektu są odczuwalne po jego realizacji, 

b). jakie zmiany spowodował program w dłuższej perspektywie czasowej? 

c). jakie są długofalowe efekty programu? 
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Metodologia: 

1. Źródła danych: 

Uczestnicy projektu, inni nauczyciele zatrudnieni w ZSO nr 1, rodzice uczniów, 

uczniowie. 

2. Sposób pozyskiwania danych: 

Metody pośrednie – uczestnicy nie są świadomi, że są obserwowani; 

Metody bezpośrednie – uczestnicy są informowani o pozyskiwaniu danych. 

3. Rodzaj danych: 

Ilościowe: 

 Ankiety; 

 Wywiad kwestionariuszowy; 

 Ilość wejść na stronę projektu; 

 Ilość zorganizowanych warsztatów/szkoleń, webinarów; 

 Liczba uczestników warsztatów/szkoleń/webinarów; 

 Ilość napisanych scenariuszy lekcji; 

 Liczba przeprowadzonych lekcji otwartych; 

 Ilość działań innowacyjnych. 

Jakościowe: 

 Indywidualny wywiad pogłębiony; 

 Zogniskowany wywiad grupowy; 

 Obserwacja lekcji otwartych; 
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 Obserwacja podczas realizacji poszczególnych działań projektowych; 

 Grupy refleksyjne; 

 Poczta; 

 Róża wiatrów; 

 Autoewaluacja własnego procesu uczenia się odbyła się poprzez ocenę swoich 

kompetencji na platformie Europass; 

 Pociąg do przyszłości - do zaplanowania dalszego ciągu działań. Metoda ta pozwala 

na wskazanie osiągniętych rezultatów i odpowiedź na pytanie o rezultaty; 

 Analiza SWOT. 

 

Model Donalda Kirkpatricka 

Ponieważ myślenie o ewaluacji jako procesie, dobrze ilustruje  model stworzony przez 

Donalda Kirkpatricka,  zaczerpnięto z niego koncepcję czterech poziomów ewaluacji. 

1. Reakcja: 

 sprawdzano, czy projekt uznany został przez osoby w nim uczestniczące za 

atrakcyjny, potrzebny, godny polecenia.  

 pytano, czy w związku z uczestnictwem planują dalsze działania, chcą 

wykorzystać kompetencje nabyte w trakcie realizacji projektu. 

Oceny pozytywne – satysfakcja z udziału w programie i motywacja do zmian, to pozytywne 

prognozy dla efektów uczenia się. 

2. Uczenie się: 

 badano  efekty uczenia się, 

 sprawdzano, czy program wzbogacił wiedzę, rozwinął umiejętności, wywarł 

wpływ na przekonania i postawy. 
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Uzyskanie informacji  na tym poziomie pozwoliło pozytywnie spojrzeć na poziom kolejny – 

zastosowania. Warunkiem korzystania z wiedzy i  umiejętności jest ich posiadanie.  

Uczestnicy korzystają z wiedzy w codziennej pracy, dają wyraz postawom i przekonaniom i 

w dalszym ciągu rozwijają umiejętności. Osoby uczestniczące w programie przekształciły t 

nabyte kompetencje w praktykowane realnie zachowania. 

3. Zastosowanie:  

 sprawdzano, czy osoby uczestniczące w projekcie wykorzystują zdobyte 

kompetencje; 

 badano, czy uczestnicy korzystają z wiedzy, dają wyraz postawom  

i przekonaniom, rozwijają umiejętności. 

4. Efekty:  

 badano, czy projekt i działania z nim związane przyniosły spodziewane, końcowe 

rezultaty.  

 Sprawdzano, czy potrzeby zostały zaspokojone. 

 

Diagnoza potrzeb i jej znaczenie dla ewaluacji 

 

W pierwszej fazie projektu dokonano diagnozy potrzeb, która pozwoliła na: 

 

a). określenie pożądanej zmiany,  

b). dokonanie wyboru grupy docelowej , co ściśle związane jest z kryterium trafności, 

c). sprecyzowanie celów i rezultatów, a więc obszaru poddanego ewaluacji wyniku, 

d). konstruowanie wskaźników zmian i dostarcza informacji o ich wyjściowym poziomie. 

 

Na poziomie ogólnym: 

 

a). zapoznano się się ze standardami i zaleceniami wynikającymi z polityki  oświatowej, 

b). przeanalizowano potrzeby rynku pracy (kierowano się raportem „Szkoła dla 

innowatora, kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych”  opracowanego na 
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zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kompetencji 

kluczowych,  

c). przeanalizowano rekomendacje amerykańskiej organizacji pozarządowa Partnerstwo 

na rzecz umiejętności XXI wieku (Partnership for 21st Century Learning, P21)  

dotyczącymi czterech filarów edukacji przyszłości (współpraca, kreatywność, 

krytyczne myślenie i komunikacja).  

 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy ustalono cele projektu: 

 

1. podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie 

nowoczesnych metod nauczania i technologii TIK, 

2. rozwój umiejętności komunikowania się  w języku angielskim, 

3. kształtowanie kompetencji obywatelskich, społecznych i międzykulturowych. 

 

Zdefiniowane efekty uczenia się: 

1. W obszarze kompetencji zawodowych nauczycieli: 

a). uczestnicy staną się bardziej twórczy w swojej pracy; 

b). nauczyciele będą wykorzystywać ITC  w nauczaniu (narzędzia: Mentimeter, 

Socrative, Actionsbound, Kahoot, Quizizz, QRCode Monkey,  

c). beneficjenci wdrożą  innowacyjne  rozwiązania w swojej codziennej pracy 

(np. programy nauczania, konspekty lekcji, czy materiały dydaktyczne); 

d). uczestnicy poznają i będą stosować nowoczesne i innowacyjne  metody i 

koncepcje nauczania: Flipped Classroom, Ecobatucada, VTS, Storytelling, 

Clil, nauczanie multisensoryczne, metody outdoorowe, edukacja przez 

doświadczenie, webuest, Total Physical Response, gra terenowa, drama, 

pantomima), 

e). nauczyciele będą znać koncepcję nauki poza szkołą, w środowiskach 

naturalnych (outdoor education, forest school, field recording), 

f). uczestnicy będą się lepiej komunikować w języku angielskim, zarówno w 

mowie, jak i w piśmie, 
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g). uczestnicy poszerzą zasób słownictwa z języka angielskiego z tematów 

związanych z życiem codziennym i zagadnieniami kursów; 

h).  nauczyciele będą korzystać z obcojęzycznych – angielskich publikacji 

metodycznych; 

i). beneficjenci unowocześnią programy nauczania i wdrożą innowacje 

pedagogiczne; 

j). nauczyciele zarejestrują się  i będą realizować projekty na platformie 

eTwinning; 

k). uczestnicy poszerzą wiedzę na temat innych europejskich kultur, historii 

krajów partnerskich. 

 

2. W obszarze kompetencji obywatelskich i osobistych: 

a). uczestnicy będą się lepiej porozumiewać i współpracować w środowisku 

zróżnicowanym kulturowo i językowo; 

b). beneficjenci będą bardziej ufać sobie nawzajem i wspierać się w pracy 

partnerskiej; 

c). nauczyciele pogłębią  postawy otwartości, szacunku, tolerancji dla innych 

osób; 

d). nauczyciele zwiększą umiejętności organizacyjne, podejmowania wyzwań, 

budowania oraz kierowania zespołem. 

 

Grupa docelowa: 

W projekcie wzięło udział 18 nauczycieli: 

 1 dyrektor ZSO nr 1 w Tarnowie, jednocześnie pedagog, 

 3 nauczycieli nauczania zintegrowanego,  

 1 nauczyciel wychowania fizycznego, 

 1 nauczyciel muzyki, 

 1 nauczyciel historii, 



 

 

8 

 

 1 nauczyciel geografii, 

 1 nauczyciel przedsiębiorczości, w trakcie trwania projektu wicedyrektor, 

 2 nauczycieli języka niemieckiego, 

 1 nauczyciel języka włoskiego, 

 2 nauczycieli języka francuskiego, 

 4 nauczycieli języka angielskiego, 

oraz  

 17 kobiet,  

 1 mężczyzna. 

 

 Tabela 1. Poszczególne mobilności i szkolenia 

 

Mobilności Szkolenia Ilość osób 

Portugalia ICT jako narzędzie edukacji 

kulturowej i medialnej 

7 

Media cyfrowe w edukacji 

międzykulturowej 

6 

Pobudzanie kreatywności i 

innowacji 

5 

Norwegia W drodze do nauki – 

przyroda i przygoda jako 

pracownia nauki 

kreatywności 

4 

Uczenie się na zewnątrz – 

współpraca dla edukacji 

międzykulturowej 

4 

Multisensoryczne 8 
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doświadczenie jako 

kreatywny sposób na naukę 

języków 

Eksperymentalna podróż dla 

edukacji, pozytywna 

edukacja dla dobrego 

samopoczucia i rozwoju 

umiejętności 

życiowych 

2 

Malta Od wiedzy o kulturze do 

międzykulturowej 

kompetencji językowej 

7 

Nauczanie, przywództwo, 

kompetencje kulturowe i 

językowe 

3 

Znaczenie dramy i sztuk 

widowiskowych w edukacji 

3 

Włączenie przez sztukę - 

budowanie wspólnoty 

klasowej przez sztukę. 

Edukacja muzealna i 

strategia myślenia 

wizualnego 

5 
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Wyniki ewaluacji 

Tabela 2. Zbiorcza ocena projektu – podsumowanie ewaluacji pod względem kryteriów 

Kryterium Ocena opisowa 

Trafność, czyli w jakim stopniu cele 

odpowiadają potrzebom projektu 

 

Ogólna ocena trafności jest wysoka. Cele 

projektu są zgodne z potrzebami szkoły i 

uwzględniają potrzeby rynku pracy 

lokalnego, polskiego i europejskiego, 

wytyczne Rady Unii Europejskiej oraz 

rekomendacje światowych organizacji.  

Projekt odpowiada na ważne problemy i 

potrzeby związane z procesem nauczania i 

rozwojem szkoły i definiuje działania 

prowadzące do realizacji celów.  

Trwałość, czyli stopień w jakim realizowany 

projekt ma szanse przyczynić się do trwałego 

ukształtowania nowych rozwiązań i 

standardów procesu edukacyjnego i pracy 

szkoły. 

Ogólna ocena trwałości jest wysoka. 

Szkolenia pozwoliły uczestnikom poszerzyć 

wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności, 

przydatne dla nich w pracy. Obecnie można 

wskazać wiele przykładów wykorzystania 

tych umiejętności w pracy szkoły. 

Pozytywny wpływ szkoleń przekłada się na 

jakość wykonywanej pracy. Ograniczeniem 

trwałości efektów projektu może być 

zapominanie nabytych umiejętności np. 

językowych, wynikających z nieużywania 

tego języka na co dzień. 
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Tabela 3. Wyniki ankiet  

Rezultat/produkt Wskaźnik Ilość 

pozytywnych 

odpowiedzi 

Satysfakcja Jestem 

zadowolony/zadowolona z 

udziału w projekcie 

18 

Poleciłabym/poleciłbym 

udział w podobnym 

projekcie innym 

pracownikom 

18 

Wzrost kompetencji 

zawodowych 

uczestników 

Wzrosła moja wiedza w 

zakresie nowoczesnych i 

alternatywnych metod 

nauczania 

18 

Już stosuję poznane metody 

w codziennej praktyce. 

13  

Zamierzam stosować 

poznane metody nauczania 

w codziennej praktyce 

18 

Wykorzystuję narzędzia 

ITC w procesie 

edukacyjnym lub 

zarządzaniu szkołą 

18 

Zmieniłam/zmieniłem 18 
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nastawienie do narzędzi 

cyfrowych i dostrzegam w 

nich szansę rozwoju 

Zmieniłam/łem  sposób  

myślenia o edukacji i roli 

nauczyciela 

16 

Aktywnie uczestniczę w 

realizacji projektów na 

platformie eTwinning 

6 

Wzrost kompetencji 

językowych 

Wzrosły moje kompetencje 

komunikowanie się w 

języku angielskim w mowie 

i piśmie  

 

18 

Rozwój kompetencji 

społecznych i 

obywatelskich 

Przełamałam/łem własne 

bariery wewnętrzne 

14 

Wzrosła moja pewność 

siebie 

18 

Otworzyłam/łem się na 

komunikację i 

zwiększyłam/łem 

umiejętności współpracy w 

środowisku 

międzykulturowym 

18 

Wzrosła moja motywacja 

do dalszego rozwoju 

18 

Szanse awansu wzrosły 

dzięki uczestnictwu w 

14 
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projekcie 

Udoskonaliłem/łam 

umiejętności współpracy 

18 

Udoskonaliłam/łem 

umiejętność zarządzania 

własnymi emocjami 

18 

 

Tabela 4. Rezultaty w postaci produktów 

Rezultaty w postaci produktów Ilość 

Strona internetowa projektu 4200 wejść, 1233 pobrań materiałów 

Strona projektu na facebooku 728 liczba użytkowników, którzy wyświetlili 

materiały ze strony, 441 polubień, 470 

obserwujących 

Lekcje otwarte 9 

Scenariusze lekcji 8 

Innowacje pedagogiczne/projekty 4 

Scenariusz gry terenowej 1 

Szkolenia dla Rady Pedagogicznej 5 

Wydarzenie na eTwinning 1 

Wydarzenie online na eTwinning 1 

Artykuły w Hejnale Oświatowym/ na stronie 

kometa.edu.pl 

4 

Artykuły w prasie lokalnej 3 
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Webinaria dla nauczycieli naszej szkoły 2 

Webinaria dla innych nauczycieli 4 

Filmy/prezentacje/sprawozdania 15 

Konferencja z nauczycielami z innych 

państw- Słowacja 

1 

Lekcje z udziałem nauczycieli i uczniów z 

Niemiec 

3 

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli 10 

Wystawa posterowa/ ilość plakatów 4 

  

 

Wyniki ewaluacji na poziomie projektu  

Ewaluacja przed rozpoczęciem działań projektowych ściśle związana była z diagnozą potrzeb. 

I przygotowaniem projektu. Jednym z jej elementów było zebranie od uczestników szkoleń 

informacji na temat ich oczekiwań względem kursów, ich doświadczenia zawodowego, 

pobytu za granicą, wiedzy o kulturze państw partnerskich, o ich obawach i potrzebach.  

Wszystkie zebrane informacje uwzględniono przy organizacji szkoleń, a także zajęć 

przygotowawczych do mobilności. Zastosowano następujące metody badawcze:  

 obserwacja  

 poczta: podczas jednego ze spotkań projektowych poprosiliśmy uczestników o 

dokończenie zdań: Obawiam się, że …. oraz oczekuję, że i o zapisanie ich na 

rozdanych wcześniej małych kartkach i wsadzenie do kopert, 

 dyskusja podczas spotkań przygotowawczych na temat celu, czy jest jasny, czy 

zaplanowane działania doprowadzą do jego realizacji, 
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 analiza SWOT, 

 ankieta. 

W wyniku przeprowadzonego badania okazało się, że 11 osób potrzebuje wsparcia 

językowego.  

Tabela 5.  Wynik ankiety przeprowadzonej w fazie przygotowania 

1. Czy Pani/Pana zdaniem uczestnictwo w mobilności zwiększy swobodę komunikowania się 

w języku obcym 

nie wiem tak nie 

1 17 0 

2.  Czy uważa Pani/Pan, że mobilność umożliwi zapoznanie się z innowacyjnymi metodami 

nauczania oraz nowoczesnymi narzędziami pracy 

zdecydowanie 

tak 

tak nie 

wiem 

zdecydowanie nie nie 

10 8 0 0 0 

3. Czy uważa Pani/Pan, że zdobyta wiedza będzie miała szansę zostać zawarta w programie 

nauczania lub włączona do programu zajęć edukacji nieformalnej? 

zdecydowanie tak tak nie wiem zdecydowanie nie nie 

6 11 1 0 0 

4. Jakie ma Pan/Pani oczekiwania związane z wyjazdem? 

Podniesienie 

kompetencji 

językowych 

Poznanie 

nowoczesnyc

h metod pracy 

Wykorzystanie 

w pracy 

zawodowej 

zdobytych 

kompetencji 

Podniesienie 

kompetencji 

kulturowych 

Poznanie  

innowacyjnego 

podejścia do 

przywództwa 

w edukacji 

Poznanie 

nowych 

narzędzi 

cyfrowych 

Pozyskanie 

informacji o 

historii i 

kulturze 

krajów 

Rozwój 

kompetencji 

miękkich 
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europejskich 

14 17 9 13 6 16 13 12 

5. Czy wie Pan/Pani, czym jest platforma  eTwinning 

tak nie dokładnie nie 

9 7 2 

6. Czy jest Pani/Pan zarejestrowana/y na platformie eTwinning? 

tak nie 

9 9 

 

Rekrutacja uczestników 

Proces rekrutacji uczestników przebiegał zgodnie z założonymi wytycznymi. Pozwolił on 

na wyłonienie uczestników szkolenia. Proces ten  pomógł także określić poziom posiadanych 

kompetencji językowych i zawodowych. Uzyskane dane przyczyniły się do poprawnego 

skonstruowania zajęć przygotowawczych i właściwego zaangażowanie uczestników w 

działanie projektowe. Przygotowaną listę rezerwową, aby zapobiec ryzyku związanemu z 

rezygnacją uczestników w projekcie. 

 

Przygotowanie uczestników 

Projekt "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń” obejmował zagadnienia 

nowoczesnej edukacji, komunikacji w języku angielskim i wielokulturowości z 

uwzględnieniem kompetencji kluczowych, systemów oświatowych, geografii i turystyki, 

kultury i sztuki, twórczości i kreatywności, współpracy międzynarodowej oraz narzędzia ITC. 

Jednym z elementów zarządzania projektem pozwalającym na efektywne dążenie do 

realizacji celów, przy zmniejszaniu i eliminowaniu istniejących ograniczeń i ryzyka z nim 

związanymi, było przygotowanie uczestników: 
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1. Przygotowanie uczestników do pełnionych zadań w projekcie: Ważnym punktem tego 

przygotowania był udział koordynatora i księgowej projektu w zorganizowanym przez 

FRSE spotkaniu informacyjnym (Warszawa, 1.10.2018). Zdobyta podczas ww 

spotkania wiedza została przekazana dyrektorowi i zespołowi projektowemu.  

2. Koordynator i zespół projektowy uczestniczyli w webinariach organizowanych przez 

FRSE: „Budowanie zasięgu, czyli mapa interesariuszy projektu”, „Jak zwiększyć 

atrakcyjność projektu”, ”Prawo w działaniach promocyjnych”.  

3. Koordynator uczestniczyła w szkoleniu internetowym na platformie eTwinning 

„Tydzień z projektem Erasmus+ KA1”. Wiedza zdobyta podczas szkolenia została 

następnie przekazana zespołowi projektowemu.  

4. Każdy z uczestników był zobowiązany do aktywności własnej i zapoznania się z 

rekomendowanymi publikacjami: „Zalecenia Rady UE w sprawie kompetencji 

kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie”, publikacjami czytelni FRSE np. 

„Podziel się sukcesem”, „Erasmus+ Edukacja szkolna”, publikacjami na platformie 

SEG, artykułami w czasopiśmie Języki obce w szkole, Europa dla aktywnych i wiele 

innych. 

5. Koordynator i dwóch uczestników podjęło naukę języka angielskiego na kursach 

językowych (poziomy A2/B1). 

6. Organizowano wewnętrzne spotkania szkoleniowe poświęcone omówieniu głównych 

celów projektu, roli poszczególnych uczestników i szczegółowych zadań do realizacji, 

harmonogram, potencjalnego ryzyka.  

7. Dyrektor śledziła sesje Rady Miasta i była w stałym kontakcie z Wydziałem Edukacji 

Urzędu Miasta, celem zabezpieczenia środków finansowych oraz ich udostępnienia w 

wyznaczonych przez organizatorów terminach.  

8. Uczestnicy projektu wzięli udział w przygotowaniu pedagogicznym, kulturowym, 

językowym i logistycznym w kraju i podczas mobilności. W przygotowaniu 

kulturowym uczestniczyli wszyscy nauczyciele – 18 osób. Ze wsparcia 

organizacyjnego zakupiono przewodniki, do studiowania których zobowiązany był 

każdy nauczyciel. W przygotowanie pedagogiczne, kulturowe wnieśli również wkład 

uczestnicy projektu. Przygotowanie kulturowe miało na celu zaznajomienie się ze 
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specyfiką geografii, kultury, polityki, religii oraz systemów edukacji krajów 

docelowych. Poznaliśmy również podstawowe zwroty w danym języku. Nie mniej 

ważne było wsparcie pedagogiczne, podczas którego nauczyciele mogli poznać się 

lepiej i zintegrować. Dodatkowo podczas warsztatów poznali techniki radzenia sobie 

ze stresem. Wsparcie logistyczne pozwoliło się uczestnikom lepiej przygotować do 

podróży, zadbać o niezbędne rzeczy. Powstał mini poradnik "Jak przygotować siebie i 

swoja apteczkę do podróży". Uznaliśmy, że zajęcia przygotowawcze najlepiej 

poprowadzą nasi nauczyciele. Ponieważ znamy ich kompetencje, wiedzieliśmy, że 

przygotowane przez nich zajęcia będą spełniały nasze potrzeby. Dodatkowo 

nauczyciele ci są autorami wielu publikacji, prowadzą wykłady na wyższych 

uczelniach lub zajęcia w szkołach couchingu. Każdą mobilność poprzedzały także 

spotkania z zaproszonymi gośćmi, pracownikiem biura podróży, kulturoznawcą 

(wykładowca UEK w Rzeszowie) podróżnikami (znawcami Norwegii i Malty od 

podszewki). 

9. Uczestnicy otrzymali również wsparcie w zakresie aplikacji przydatnych podczas 

podróży i dysku Google. Zajęcia te poprowadzili również nasi nauczyciele. 

 

Ocena użyteczności: Poczynione przygotowania umożliwiły w znacznym stopniu 

komunikowanie się w języku obcym, pozwoliły zrozumieć różnice kulturowe oraz 

wykluczyły wiele sytuacji stresujących, pomogły przygotować się do pracy w grupach 

międzykulturowych, radzić sobie ze stresem i niepowodzeniami. Ocena przydatności 

nastąpiła poprzez przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród wszystkich uczestników 

projektu. Rzeczywiste korzyści, jakie dały przygotowania, potwierdzono badaniem 

ilościowym i jakościowym zweryfikowanym podczas mobilności i po ich zakończeniu. Na 

poprawność podjętych działań przygotowawczych wskazywał wysoki poziom zadowolenia, 

swoboda w komunikacji z innymi uczestnikami projektu, wysoka motywacja do 

podejmowania wspólnych działań w ramach projektu, wysoki poziom nabytych kompetencji 

oraz liczne działania na rzecz wdrażania oraz rozpowszechniania rezultatów projektu. 
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Przygotowanie językowe 

 

Przeprowadzona w pierwszej fazie projektu ankieta wykazała, że 11 nauczycieli potrzebuje 

wsparcia językowego, 8 z nich wyraziło obawę komunikowania się w tym języku związaną z 

barierą językową. Zorganizowano zajęcia językowe w szkole (11 uczestników), 

Przygotowano program warsztatów, który podzielony był na bloki tematyczne, opracowane 

zgodnie z preferencjami uczestników. Celem warsztatów było przełamanie bariery językowej 

i budowanie płynność mówienia poprzez stworzenie naturalnego środowiska, w którym język 

jest używany i symulację rozmów tematycznych. Ćwiczono z uczestnikami różne sytuacje, 

które mogły się zdarzyć podczas mobilności, budując w ten sposób spokój i pewność siebie. 

Uczestnicy otrzymywali materiały przygotowane przez prowadzącego lektora i linki do 

filmików. Warsztaty prowadzone były według następujących bloków tematycznych: 

a). Angielski w podróży po Europie (podróżowanie, poruszanie się po mieście, środki 

transportu, pomoc medyczna, zakupy, nawiązywanie kontaktów i przełamywanie 

barier); 

b). Angielski w komunikacji międzykulturowej (przedstawienie siebie, swojej rodziny, 

swojej szkoły, swojego państwa, formułowanie pytań, prowadzenie rozmów z 

osobami z innych państw); 

c). Angielski w przestrzeni cyfrowej (obsługa urządzeń cyfrowych, poruszanie się w 

środowisku narzędzi ITC, portalach społecznościowych). 

Zajęcia poprowadził jeden z nauczycieli naszej szkoły, mający doświadczenie w pracy z 

dorosłymi i prowadzący zajęcia na wyższej uczelni. Dodatkowo na stronie projektu 

przygotowano zakładkę z materiałami do samodzielnej nauki w domu. Z zakładki tej 

korzystali wszyscy nauczyciele i taką formę wsparcia językowego ocenili również wysoko. 

Uczestnicy zobowiązali się także do korzystania z autentycznych materiałów takich jak: 

artykuły w prasie, audycje radiowe, seriale. Poza tym dzięki Newsletterowi e-Twinning każdy 

nauczyciel był informowany o nowych kursach on-line i uczestnicząc w nich podnosił w 

znaczny sposób swoje umiejętności. Portal zaoferował narzędzia internetowe umożliwiające 

nauczycielom dzielenie się pomysłami, wymianę najlepszych przykładów praktyk w języku 

angielskim, co mobilizowało nauczycieli do samodoskonalenia i podnoszenia sprawności 
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językowej. W wyniku monitorowania działań okazało się, iż uczestnicy potrzebują 

dodatkowych godzin szkolenia językowego. 

Rekomendacje: 

1. Zorganizować dodatkowe godziny języka angielskiego dla uczestników. 

2. Ustalić z organizatorami szkoleń, żeby zajęcia szkoleniowe prowadzone były w taki 

sposób, aby różny poziom umiejętności językowych uczestników nie stał się 

elementem wykluczającym pełne uczestnictwo w kursach. 

 

Rys.1. Przed przygotowaniem 

 

Rys.2.  Po przygotowaniu 
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Rys.3. Przed przygotowaniem 

 

Rys. 4. Po przygotowaniu 
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Rys. 5. Przed przygotowaniem 

 

Rys. 6. Po przygotowaniu 
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Rys. 7. Przed przygotowaniem 

 

Rys. 8. Po przygotowaniu 

 

Rys.9. Ogólna ocena przygotowań 
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Mobilności 

W procesie ewaluacji szkoleń zastosowano następujące metody: 

 ankieta przed i po, w kwestionariuszu po sprawdzano również poziom 

zadowolenia ze szkolenia, pytania badawcze dotyczyły również tego, jaki był 

realny wpływ kursu na uczestników, na ile okazał się użyteczny, czy udało się 

osiągnąć zakładane cele oraz czy pojawiły się jakieś niezaplanowane efekty 

uczenia się, 

 grupy refleksyjne – w trakcie mobilności uczestnicy spotykali się codziennie 

wieczorem w tych samych grupkach i wymieniali się spostrzeżeniami: co dla 

nich było dobre w danym dniu, co ich zaskoczyło, jaki jest klimat pracy w 

grupie, czy nastąpił podział obowiązków, jaka jest moja rola, jak ja się czuję w 

tej grupie, 

 obserwacja lekcji otwartych, prezentacji prowadzonych przez uczestników, 

materiałów filmowych, 

 analiza przygotowanych „produktów” – materiałów dydaktycznych, 

scenariuszy lekcji, dziennika z podróży, 

 indywidualny wywiad pogłębiony na podstawie wcześniej opracowanego 

scenariusza z zastosowaniem pytań otwartych skłaniających do refleksji. 

Podczas spotkań podsumowujących stosowano takie metody jak: 

 róża wiatrów, która pozwoliła ocenić wiele elementów szkoleń jednocześnie 

np. atmosfera, przydatność materiałów szkoleniowych, przygotowanie 

merytoryczne kadry szkoleniowej, stopień zaangażowania uczestników, 

przydatność szkolenia,  

  dyskusja fokusowa w małych grupach (uczestnicy dobrani zostali wg szkoleń, 

które odbywali, aby można było skonfrontować opinie na temat szkoleń), 

 autoewaluacja własnego procesu uczenia się odbyła się poprzez ocenę swoich 

kompetencji na platformie Europass CV i Paszport Językowy. 
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Opiekunowie ze strony instytucji partnerskich potwierdzali realizację wykonywanych 

czynności a na zakończenie szkoleń dokonali całościowej oceny i wystawili certyfikat. Każde 

szkolenie zakończone było spotkaniem zamykającym. Opiekunowie podsumowali szkolenie a 

każdy uczestnik mógł się wypowiedzieć i ocenić zajęcia szkoleniowe. Wszyscy uczestnicy 

wypełnili raport w systemie Mobility Tool. Informacje zawarte w raportach oraz wnioski 

ewaluacyjne zostały wykorzystane do opracowania raportu końcowego przez zespół 

ewaluacyjny, który w oparciu o uzyskane informacje, dokonał oceny stopnia realizacji celów i 

rezultatów projektu. 100% uczestników określając poziom ogólnego zadowolenia z udziału w 

projekcie wskazało zadowolony lub bardzo zadowolony (wynik na podstawie ankiet, 

indywidualnych rozmów i raportu w Mobility Tool, 100% uczestników potwierdziło 

wykorzystywanie narzędzi TIK na lekcjach, nie tylko zdalnych. 72% nauczycieli uznało, iż 

wzrosły ich kompetencje językowe w zakresie tworzenia i rozumienia wypowiedzi 

(wskaźniki jakościowe i ilościowe: ankieta, rozmowy, sprawozdania), nauczycieli 

zastosowało już poznane metody nauczania (takie jak Flipped Classroom, Ecobatucada, VTS, 

Storytelling, Drama), 77% uczestników potwierdza wzrost motywacji uczniów i 

zaangażowania w pracę na lekcji (ocena jakościowa i ilościowa - ankieta, rozmowy, 

obserwacje lekcji), 100% nauczycieli wysoko ocenia współpracę międzynarodową i jej 

wpływ na własny rozwój i podniesienie jakości pracy szkoły, jednak tylko 33% uczestników 

aktywnie realizuje projekty na platformie eTwinning (ocena na podstawie badania 

ilościowego - ankieta) Należy więc zmotywować większą liczbę nauczycieli do angażowania 

się w projekty na platformie eTwinning. 72% nauczycieli dostrzega zwiększenie szansy 

awansu po odbytych mobilnościach (ocena na podstawie badania ilościowego i jakościowego 

- ankieta, raport MT, wywiad grupowy), 100% uczestników projektu wskazało wzrost 

kompetencji obywatelskich i społecznych (ocena na podstawie badania ilościowego i 

jakościowego - ankiety, obserwacja, indywidualny wywiad, rozmowy, wywiad grupowy), 

100% nauczycieli 100% uczestników twierdzi,  że mobilność zmotywowała ich do rozwijania 

zdobytych umiejętności i kompetencji. Wymienione tu zostały kursy językowe, szkolenia, 

kursy na platformie eTwinning, konferencje online, szkolenia na platformie ORE, współpraca 

w sieciach nauczycieli.  
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100% badanych nauczycieli „bardzo wysoko” oceniło projekt pod względem organizacyjnym. 

Ocenie poddano podróż, zakwaterowanie, wysokość otrzymanych środków finansowych, 

organizację programu szkolenia, realizację programu kulturowego oraz przydatność 

pozyskanej wiedzy w trakcie kursów.  W  trakcie trwania szkolenia również nie zgłaszano 

koordynatorowi żadnych uwag dotyczących miejsc odbywania szkolenia, wykonywanych 

czynności i programu szkolenia. Wszystkie etapy mobilności przebiegały więc bez zakłóceń, 

zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Program został zrealizowany bez 

zastrzeżeń.  

Dzięki prowadzonemu monitoringowi zidentyfikowaliśmy ryzyko w postaci covid, które 

mogło negatywnie wpłynąć na realizację naszej ostatniej mobilności i na upowszechnianie 

rezultatów. Mobilność na Maltę zaplanowana została w terminie 5.02.2020 (wyjazd)- 

12.02.2020 (powrót). 21.01.2020 usłyszeliśmy po raz pierwszy o wirusie w oddalonych 

Chinach i potem w USA, w Europie pojawienie się wirusa potwierdzono 25.01.2020. Od tego 

momentu wpisaliśmy covid jako element ryzyka do naszego projektu. Zespół projektowy 

monitorował sytuację w Polsce i Europie. Koordynator była w stałym kontakcie z organizacją 

przyjmującą. Rozważaliśmy również realizację mobilności w sposób inny niż planowany, np. 

wirtualny. Do momentu wyjazdu nie było zakazów lub rekomendacji dotyczących podróży po 

Europie. Zorganizowaliśmy dodatkowe spotkanie z uczestnikami, na którym 

rekomendowaliśmy zakup maseczek i płynów dezynfekujących. Na Malcie nie było w tym 

czasie zachorowań, w Polsce pierwszy przypadek pojawił się 4.03. 

Skontaktowaliśmy się z agentem ubezpieczeniowym, celem sprawdzenia, czy nasza polisa 

zawiera np. opcję wcześniejszy powrót. Po powrocie z Malty w dalszym ciągu 

monitorowaliśmy sytuację. Gdy zachorowań przybywało, dokonaliśmy zmian w strategii 

upowszechniania. Wiedzieliśmy, że zaplanowane spotkanie w jednej z okolicznych szkół się 

nie odbędzie, dlatego skupiliśmy się na analizie obecnych potrzeb nauczycieli. W odpowiedzi 

na nie zorganizowaliśmy webinaria "Zdalne nauczanie nie jest takie straszne" - dla 

nauczycieli naszej szkoły i innych chętnych osób spoza szkoły (wiedza i umiejętności ze 

szkoleń w Portugalii, Norwegii i na Malcie). 
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Tabela 6.  Przykładowe pytania badawcze po odbytych mobilnościach 

1. Czy uważa Pani/Pan, że mobilności wpłynęły na podniesienie kwalifikacji 

zawodowych? 

Zdecydowanie 

tak 

Tak Zdecydowanie 

nie 

Nie Nie wiem 

15 3 0 0 0 

2. Proszę ocenić poziom merytoryczny zrealizowanego szkolenia.  

Bardzo wysoko Wysoko Średnio Nisko Bardzo nisko 

11 7 0 0 0 

3. Proszę ocenić poziom merytoryczny otrzymanych materiałów szkoleniowych. 

Bardzo wysoko Wysoko Średnio Nisko Bardzo nisko 

16 2 0 0 0 

4. Czy odbyta mobilność zmotywowała Panią/Pana do rozwijania zdobytych 

kompetencji na kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych w kraju? 

Zdecydowanie 

tak 

Tak Zdecydowanie 

nie 

Nie Nie wiem 

10 8 0 0 0 

5. Czy Pani/Pana zdaniem uczestnictwo w mobilności zwiększyło swobodę 

komunikowania się w języku obcym? 

Zdecydowanie 

tak 

Tak Zdecydowanie 

nie 

Nie Nie wiem 

10 8 0 0 0 



 

 

28 

 

6. Czy Pani/Pana zdaniem uczestnictwo w mobilności poszerzyło wiedzę na temat 

historii, kultury kraju i rozwinęło kompetencje kulturową? 

Zdecydowanie 

tak 

Tak Zdecydowanie 

nie 

Nie Nie wiem 

17 1 0 0 0 

7. Czy kontakty, jakie nawiązała Pani/Pan podczas mobilności wpłyną na pracę 

zawodową? 

Zdecydowanie 

tak 

Tak Zdecydowanie 

nie 

Nie Nie wiem 

4 12 0 1 1 

 

Wnioski: 

1. Organizacja wyjazdu była bardzo dobrze przygotowana, nikt nie zgłaszał żadnych 

zastrzeżeń, co wskazuje na to, że wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu i jego 

organizacji. 

2. Mobilności w wyniku bardzo dobrej organizacji przebiegały bez zakłóceń. 

Rekomendacje: 

1. W dalszym ciągu uczestniczyć w projektach europejskich i umożliwiać uczestnictwo 

w mobilnościach kadry oraz uczniów, 

2. Organizować w przyszłości wyjazdy o podobnym standardzie, 

3. Napisać wniosek o Akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021- 

2027 oraz wniosek w dodatkowym konkursie wniosków o dofinansowanie projektów 

w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+, w ramach akcji 

KA226. 
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Współpraca międzykulturowa 

Przez cały czas trwania projektu prowadzona była ocena współpracy partnerskiej. Głównym 

celem ewaluacji było sprawdzenie wykonalności zadań oraz panujących relacji pomiędzy 

partnerami i uczestnikami szkoleń podczas zajęć. Do ewaluacji posłużyły obserwacje, 

wywiady oraz analiza dokumentacji. Partnerzy wykazywali się  inicjatywą, kreatywnością  

i elastycznością, co zwiększało jakość oferowanych szkoleń.  Ważnym elementem ewaluacji  

była praca uczestników  podczas zajęć szkoleniowych, z wykorzystaniem metod aktywnych  

i praca w zespołach międzynarodowych.  Obserwacje współpracy były prowadzone na 

bieżąco, podczas kontaktów  na odległość przez pocztę elektroniczną, telefon, a także 

kontaktów bezpośrednich  podczas pobytu w Portugalii, Norwegii i na Malcie. Liczne 

wywiady wskazały, iż partnerzy doskonale wywiązali się z powierzonych im zadań, 

wykonywali rzetelnie zaplanowane zadania. Komunikacja między partnerami była bardzo 

częsta, nie było żadnej bariery językowej, co korzystnie wpłynęło na współpracę pomiędzy 

organizacjami i stworzyło przyjazną atmosferę. Uczestnicy szkoleń otrzymali wsparcie 

mentora ze strony organizatorów i mogli liczyć na jego pomoc. Wszystkie zaplanowane 

zadania wykonano w terminie i trzymano się ściśle harmonogramu i założeń projektu. 

Partnerzy zagraniczni  wykazali się dużą umiejętnością  organizacyjną np. zaplanowanie 

menu wegetariańskiego dla jednego z uczestników. 

 

Rys. 10. Ocena uczestników szkoleń dotycząca współpracy z organizacjami przyjmującymi 

 

 

Wnioski: 

1. Partnerzy bardzo dobrze zrealizowali zaplanowane zadania. 
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2. Komunikacja między partnerami przebiegała w miłej atmosferze, co sprzyjało 

owocnej współpracy. 

Rekomendacje: 

 

1. Kontynuować współpracę  z organizacją partnerską w kolejnych projektach. 

2. Poszerzyć współpracę międzynarodową o inne państwa poprzez: 

a). Realizację projektów eTwinning; 

b). Wnioskować o dofinansowanie  w kolejnych naborach projektów w 

ramach akcji KA1; 

c). Nawiązując współpracę w ramach partnerstwa strategicznego. 

 

Upowszechnianie i wdrażanie rezultatów 

 

Upowszechnianie oraz wdrażania rezultatów również zostało poddane ewaluacji. Proces ten 

odbywał się poprzez obserwacje, refleksję, ankiety.  Zastosowano również metodę "Pociąg do 

przyszłości", która została wykorzystana w ewaluacji do zaplanowania dalszego ciągu 

działań. Metoda ta pozwoliła na wskazanie osiągniętych rezultatów i odpowiedź na pytanie, 

czy pojawiły się jakieś niezaplanowane rezultaty, pogrupowania możliwości ich 

wykorzystania w szkole (lekcji międzyprzedmiotowych, gier terenowych, publikacji) i 

wypracowania rekomendacji. 

Na koniec roku szkolnego 2020/2021 zaplanowano ewaluację konkluzywną, która dostarczy 

nam informacji o stopniu  wdrożenia przyjętych rozwiązań. W ewaluacji tej wezmą udział 

wszyscy nauczyciele zatrudnieni, uczniowie i ich rodzice. 

 

Wnioski: 

Rezultaty są wdrażane na bieżąco i w perspektywie długofalowej. Wpływ projektu widoczny 

jest w pracy innych organizacji, w których realizują swoje obowiązki uczestnicy projektu. 

Wdrażanie rezultatów odbywa się z ukierunkowaniem na obecne potrzeby związane z 

koniecznością pracy zdalnej. 
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Rekomendacje: 

Należy w dalszym ciągu wdrażać rezultaty w codziennej pracy i dzielić się wiedzą i 

doświadczeniem z nauczycielami ZSO nr 1 i innych szkół/organizacji. 

 

Opracowano 16.10.2020 

 

 


