
 

 

Ewaluacja końcowa Wrocław – Wiesbaden 

Krzyżowa 10-15 czerwca 2018 r. 

Ankietowanych: 56 osób 

1. Jak udział w spotkaniu spełnił oczekiwania uczestników: 

1 bardzo źle- 2 

2 źle- 1 

3 tak sobie- 17 

4 dobrze- 22 

5 bardzo dobrze- 14 

 

2. Atmosfera sprzyjała komunikacji: 

TAK - 29 

NIE - 2 

 

Warsztaty: 

Historyczny- 19  GUT- 2 

Fotograficzny- 20  GUT- 2 

Kulinarny- 21 

Kodowania- 12   mittel- 1 

Kreatywny- 17 

Muzyczny- 16  GUT- 1 

 

3. Najbardziej atrakcyjne punkty programu: 

 

Zajęcia integracyjne. Animacje językowe- 18 

Wycieczka do Wrocławia- 17 

a) Dzielnica Czterech Świątyń- 8 

b) Moviegate- 6 

c) Warsztaty fotograficzne we Wrocławiu- 13 

Wieczór międzykulturowy- 22  

Dyskoteka- 36 

Zajęcia sportowe- 30 

Gry planszowe- 8 

Podchody w Krzyżowej- 11 

Wieczór filmowy- 15 

Prezentacja wyników projektów- 8 

Siatkówka balonowa- 8 

 

4. Co uczestnicy zmieniliby w programie: 

- więcej indywidualnych integracji mniej oficjalnych  

- grupy mieszane po równej części z Polski i Niemiec  



- zabawy dostosowane dla niepełnosprawnych 

- wszystko 

- więcej zajęć x2 

- nic x6 (jest dobrze ułożony i zorganizowany- 1 osoba☺) 

- wybór osób do pokoi 

- dodać karaoke 

- nauka tańca 

- więcej rozmów między młodzieżą 

- lepiej żeby było mniej długich przerw niż dużo krótkich (twierdził że mało wolnego czasu) 

- mniej zajęć, które zapełniają czas 

- lepsze jedzenie 

- więcej atrakcji 

 

5. Czas wolny: 

Zbyt dużo- 3 

Dużo- 21 

Mało- 18 

Zbyt mało- 10 

 

- normal 

 

6. Jak uczestnicy rozumieją tytuł projektu „Razem w różnorodności”: 

- nie rozumie/ nie wiem x2 

- rozumie sporo/dobrze ☺ x2 

- istniały podziały między Polakami i Niemcami  

- nie ważne jaki mamy język, zwyczaje, przyzwyczajenia i tak możemy coś razem 

- różnorodność nas łączy 

- wszyscy się akceptujemy x2 

- szanujemy się nawzajem  

- nie wytykamy się palcami 

- nie ma rzeczy nie możliwych- można na różne sposoby dogadywać się z obcokrajowcami 

- łączenie, integracja (między europejska☺) x2 

- bycie razem/ wspólne spędzanie czasu x4 

- każdy jest różnorodny i powinniśmy tą  różnorodność szanować 

- każdy jest inny, a w projekcie byliśmy wszyscy razem i współpracowaliśmy, mimo różnic 

- każdy z nas jest inny, ma coś w sobie x2 

- każdy jest taki sam 

- łączą nas przyjaźnie 

- mimo różnorodności mamy wiele wspólnych cech 

- pomimo innych zachowań, wyglądu, kultur jesteśmy tacy sami 

 

 

 

 

 


