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CZY PROJEKT

SPEŁNIŁ TWOJE

OCZEKIWANIA?

1 - zdecydowanie nie

5 - zdecydowanie tak

Skala: 1 - 5



CZY UWAŻASZ, ŻE POPRAWIŁEŚ/AŚ UMIEJĘTNOŚCI

PRAKTYCZNEGO UŻYWANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO?

tak, w pewnym stopniu
58.3%

tak, zdecydowanie
41.7%



JAKIE KOMPETENCJE UDAŁO CI SIĘ ROZWINĄĆ
PODCZAS PROJEKTU?

Zdolność praktycznego posługiwania się językiem angielskim.
Twórczość, krytyczne myślenie (to są takie główne)
Przełamałem barierę językową oraz nauczyłem się nowych słówek.
Przestałam być tak nieśmiała i chętnie poznawałam nowe osoby, z którymi musiałam
rozmawiać prawie cały czas po angielsku, co pozwoliło mi również przełamać swoją barierę
językową i umożliwiło używanie języka angielskiego w praktyce
umiejętności językowe
Komunikacja, praca w grupie, poziom języka angielskiego
Rozwinięcie umiejętności fotografowania; poznałam nową grę - gra teatralna;
matematyczne, cyfrowe
Słownictwo związane z językiem angielskim
Kompetencje miękkie
Przemawianie przed publicznością, mówienie w języku angielskim płynniej
Język angielski
Przezwyciężyłam strach przed wypowiadaniem się przed grupą
Umiejętność kreatywnego myślenia
Poznanie doświadczeń związanych z pandemią innych uczestników
Wypowiadanie własnej opinii przed grupą, formułowanie argumentów



JAK W PRZYSZŁOŚCI WYKORZYSTASZ WIEDZĘ
ZDOBYTĄ PODCZAS TEJ WYMIANY MŁODZIEŻY?

Jeszcze nie wiem
Pomyślę nad tym jak ochłonę
Zamierzam rozwijać swój język angielski.
Nie będę się już martwiła, że jakieś słówko wyleciało mi z głowy i będę wiedziała, że mogę to
wytłumaczyć na około
Skuteczniej będę komunikował się z osobami w innym języku
będę mniej się stresować rozmową z obcokrajowcami, nie będę bała się wyrazić swoje
zdanie
Będę się dzielić doświadczeniami, wiedzą odnośnie pandemii covid-19
na następnych wymianach
Będę starała się lepiej komunikować z ludźmi z innych krajów
Będę się starał forsować hybrydowy tryb nauczania na uczelni
Postaram się rozmawiać jak najwięcej z osobami zza granicy.
Do dalszego rozwijania umiejętności języka angielskiego
Mam nadzieję, że w trakcie następnej wymiany
Będę mieć lepsze oceny w szkole
Podczas wyjazdów za granicę i rozmów z osobami z innych krajów
Nie będę się już bać przemawiać publicznie



CZY OTRZYMAŁEŚ OD

ORGANIZATORÓW

INFORMACJE O

PROJEKCIE?

Tak
100%



JAK OCENIASZ

KOORDYNACJĘ PROJEKTU

PRZEZ STOWARZYSZENIE

HEUREKA GENERATOR

(POMOC W DOJEŹDZIE,

POMOC ZWIĄZANA Z

UCZESTNICTWEM)?

1 - bardzo źle

5 - bardzo dobrze

4

33.3%

5

66.7%



JAK OCENIASZ PRACĘ
LIDERÓW (ANDRZEJA,

KAROLINY, OSKARA)?

1 - bardzo źle

5 - bardzo dobrze

4

16.7%

5

83.3%



CZY INFORMACJE,

KTÓRE PRZEKAZAŁEŚ
PODCZAS GRUP

REFLEKSYJNYCH,

ZOSTAŁY WŁAŚCIWIE

WYKORZYSTANE PRZEZ

LIDERÓW?

1 - zdecydowanie nie

5 - zdecydowanie tak

4

66.7%

5

33.3%



JAK OCENIASZ

WYŻYWIENIE?

1 - bardzo źle

5 - bardzo dobrze

4

25%

5

75%



JAK OCENIASZ

ZAKWATEROWANIE?

1 - bardzo źle

5 - bardzo dobrze

4

41.7%

5

58.3%



OGÓLNA OCENA

PROJEKTU

1 - bardzo zła

5 - bardzo dobra

4

16.7%

5

83.3%



DODATKOWY KOMENTARZ

To był zdecydowanie najlepszy tydzień w moim życiu i dziękuję za tak szybkie
reakcje odnośnie zmian, o których mówiliśmy na grupach refleksyjnych i za to,
że mogliśmy przyjść z każdym najmniejszym problemem i był on w miarę
możliwości od razu rozwiązywany
Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w projekcie jak i również za wspaniale
spędzony czas
Mam nadzieję, że takie projekty będą się nadal rozwijać
Było bardzo miło i fajnie, z miłą chęcią pojechałabym jeszcze raz.


