
Wzór
Ankieta uczestnicy Spotkanie młodzieży

Twoja opinia na temat międzynarodowego spotkania młodzieży jest dla nas ważna! Szczere odpowiedzi pomogą nam w
przyszłości lepiej przygotować kolejne spotkania. Ankieta jest przeprowadzana anonimowo! Wypełnij ją samodzielnie – każdy
z nas ma przecież własne zdanie! Bardzo dziękujemy!

W jakim stopniu byłeś/łaś zadowolony/a z…
Oceń poszczególne aspekty spotkania w skali od 1 do 10, gdzie 1 jest oceną najniższą, a 10 oceną najwyższą.

W jakim stopniu byłeś/łaś zadowolony/a z…

Ewaluacja  
Międzynarodowych  
Spotkań Młodzieży

i-eval.eu

1. podróży
B012

2. zakwaterowania
B016

3. jedzenia
B052

4. pogody
B080

5. programu
B036

6. pracy w grupach
B028

7. czasu wolnego
B092

8. organizacji
B048

9. reguł
B072

10. zabawy
B056

11. atmosfery
B044

12. kadry
B060

13. grupy
B064

14. całego spotkania
B088

https://i-eval.eu/pl/
https://i-eval.eu/


Zaznacz odpowiedź ...
Poniżej znajdziesz wypowiedzi na różne tematy. Zaznacz każdorazowo, w jakim stopniu zgadzasz się z podaną wypowiedzią.
Uwaga! Skala ma tutaj inne znaczenie niż ta powyżej: "zdecydowanie się nie zgadzam" / "zdecydowanie się zgadzam".
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15. Podczas tego spotkania znalazłem/łam nowych
przyjaciół.

T206

16. Poprawiłem/łam moją znajomość języków obcych.
T264

17. Jako uczestnicy mieliśmy możliwość kształtowania
przebiegu tego spotkania.

T074

18. Znalazłem/łam w sobie 'coś' nowego i odkryłem/łam
w sobie nowe umiejętności.

T094

19. Dzięki temu spotkaniu odkryłem/łam nowe
zainteresowania.

T244

20. Podczas tego spotkania miałem/łam kontakt z
innymi wyznaniami / religiami.

T124

21. Kadra traktowała mnie poważnie.
T184

22. Dzięki temu spotkaniu nabrałem/łam ochoty do
nauki innego języka / innych języków.

T270

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie  
się nie zgadzam

https://i-eval.eu/


Więcej pytań do zaznaczenia
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23. Reguły były jednakowe dla uczestników z wszystkich
krajów.

T232

24. Chcę dowiedzieć się jeszcze więcej o kraju
partnerskim / krajach partnerskich.

T302

25. Pewne rzeczy i zwyczaje w moim kraju postrzegam
teraz inaczej niż wcześniej.

T310

26. Z innymi uczestnikami rozmawiałem/łam tylko w
moim języku ojczystym.

T268

27. Wśród uczestników spotkania pojawiło się wiele
kon�iktów.

T218

28. To spotkanie zmieniło moje wyobrażenia o kraju
partnerskim / krajach partnerskich.

T284

29. Nawet bez znajomości języków obcych potra�liśmy
się porozumieć.

T272

30. Wśród członków kadry są osoby, które darzę
zaufaniem.

T174

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie  
się nie zgadzam

https://i-eval.eu/


Więcej pytań do zaznaczenia...
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31. Wśród członków kadry z kraju partnerskieg są osoby,
które darzę zaufaniem.

T176

32. Chętnie wziąłbym/wzięłabym udział w kolejnym
spotkaniu z tymi samymi uczestnikami.

T208

33. Dowiedziałem/łam się zbyt mało o życiu codziennym
młodzieży z kraju partnerskiego / krajów partnerskich.

T286

34. Podczas spotkania panowała atmosfera sprzyjająca
otwartym rozmowom.

T220

35. Utworzyły się zamknięte grupy, z którymi trudno było
nawiązać kontakt innym uczestnikom spotkania.

T210

36. Chwilami czułem/łam się osamotniony/a w grupie.
T212

37. Podczas spotkania wiele się działo.
T014

38. Poprzez to spotkanie moja wiedza o życiu w kraju
partnerskim / krajach partnerskich praktycznie nie
wzrosła.

T300

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie  
się nie zgadzam
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Więcej pytań do zaznaczenia...
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39. Kon�ikty powstałe podczas tego spotkania były
zazwyczaj wspólnie rozwiązywane.

T216

40. Uświadomiłem/łam sobie jaka jest sytuacja
gospodarcza w krajach uczestniczących w spotkaniu.

T304

41. Spotkanie tego typu mogę polecić moim
przyjaciołom.

T426

42. Spotkanie to zachęciło mnie do tego, żeby w
przyszłości znowu wziąć udział w podobnym projekcie.

T428

43. Moim zdaniem kadra dobrze współpracowała ze
sobą.

T432

44. Podczas tego spotkania miałem/łam okazję zająć się
tematami społecznymi / politycznymi.

T114

45. Chciałbym/łabym uczestniczyć w podobnym
spotkaniu jako członek kadry.

T430

46. Moje oczekiwania, które miałem/łam po
przeczytaniu informacji o spotkaniu, spełniły się.

T434

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie  
się nie zgadzam
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Więcej pytań do zaznaczenia...
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47. Na początku spotkania trudno było poznać
uczestników z kraju partnerskiego / krajów
partnerskich.

T234

48. Po tym spotkaniu mógłbym/mogłabym wyobrazić
sobie wyjazd na dłużej (przynajmniej na trzy miesiące)
do kraju partnerskiego / krajów partnerskich.

T314

49. Poprzez to spotkanie nabrałem/łam ochoty do
poznania także innych krajów i kultur.

T316

50. Grupy narodowe były równouprawnione.
T718

51. Uświadomiłem/łam sobie osobliwości kultury kraju
partnerskiego / krajów partnerskich.

T804

52. Podczas spotkania stworzono mi wiele możliwości
do kreatywnych działań.

T250

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie  
się nie zgadzam

https://i-eval.eu/


Następujące pytania dotyczą twojego pobytu za granicą.
Jeśli spotkanie się odbyło w twoim kraju, omiń następujące pytania i przejdź do kolejnych.

Jeśli spotkanie się odbyło w twoim kraju, omiń następujące pytanie i przejdź do kolejnych.

Kilka informacji na Twój temat …
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53. Miałem/łam kontakt z ludnością miejscową.
T282

54. Poznałem/łam życie codzienne i kulturę regionu
goszczącego (np. kuchnię, muzykę, tradycje ...).

T280

55. W tym kraju jestem po raz ______ .
W200

56. Wiek (lat(a))
W202

57. Płeć mężczyzna kobieta

X

W206

58. Należę do grupy z... Polski Francji

Grecji Izraela

Niemiec Ukrainy

innego kraju:

W208

59. Szkoła / zawód szkola specjalna szkola podstawowa

gimnazjum szkola zawodowa

technikum liceum zawodowe

liceum ogólnoksztalcace szkola policealna /
pomaturalna

szkola wyzsza pracujący/a zawodowo

bezrobotny/a inne

W214b

60. Obywatelstwo (możliwość wielu odpowiedzi) polskie niemieckie

francuskie grecki

izraelski ukraińskie

inne

W220b

zdecydowanie 
się zgadzam

zdecydowanie  
się nie zgadzam
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Dziękujemy!
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61. W jakim kraju się urodziłeś/łaś? Polska Francja

Grecja Izrael

Niemcy Ukraina

inne kraj:

W236

62. W jakim języku (w jakich językach)
rozmawiasz w domu, z rodziną i w gronie
przyjaciół ?

W240

63. Po raz... biorę udział w spotkaniu z młodzieżą
z krajów innych.

W228

64. W jaki sposób dowiedziałeś/aś się o
spotkaniu?

W380

65. Dodatkowe uwagi
W390
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