Evaluation form
Czech Leonardo Da Vinci Mobility 5th - 11st January 2014

W ostatnim dniu spotkania projektowego ankietę ewaluacyjną wypełniło 40 uczestników spotkania
w Republice Czeskiej.
Analiza wyników:
1. Were visited places during Czech mobility related to the topic of the Leonardo project?
 0….….1……..2……...3………4………5…..….



3 10 27
2. Was the description and presentation of the visited places satisfactory?
 0….….1……..2……...3………4………5…..….



10 30
3. How would you mark the quality of the meeting as far as accommodation is concerned?
 0….….1……..2……...3………4………5…..….



40
Food quality :
 0….….1……..2……...3………4………5…..….



7 33
4. Did the meeting meet your expectations?
 0….….1……..2……...3………4………5…..….

1 5 34



5. What thing didn’t you like the most?
Your comment: połowa uczestników zgłosiła zbyt szybkie tempo pracy oraz chwilowe kłopoty ze
zrozumieniem tłumaczeń. Części uczestników / 17 / nie przypadła do gustu czeska kuchnia;-)
6. What was the biggest surprise?
Your comment: większość uczestników spotkania wyraziła zaskoczenie wysokim zaawansowaniem
technologicznym stosowanym w czeskich, małych przedsiębiorstwach oraz doskonałym wykorzystaniem
pieniędzy z dotacji unijnych. Dla wielu uczestników dużym zaskoczeniem było także stosowanie unijnych
przepisów dotyczących ochrony naturalnych zasobów środowiska w rolnictwie.
7. What did you like the most during the mobility?
Your comment: najwięcej uczestników / 35 / spotkania zwróciło uwagę na bardzo duże urozmaicenie
odwiedzanych miejsc, szczególnie dotyczących agro gospodarstw i możliwości zarabiania pieniędzy dzięki
dotacjom unijnym. Połowa uczestników / 20 / była bardzo zadowolona z organizacji spotkania oraz
logistyki. Prawie wszyscy uczestnicy /38 / zwróciło uwagę na rewelacyjny klimat podczas pracy
projektowej.
Wszyscy jednogłośnie bardzo wysoko ocenili pracę tłumaczy pracujących podczas wizyty w Czechach.
8. What would you add to make the future meeting more varied and interesting?
Your comment: Zdecydowana większość uczestników spotkania / 29 / zwróciła uwagę na konieczność
większej integracji grupy, zajęć w mieszanych grupach. Dla poprawy jakości kolejnych spotkań część
uczestników / 17 / proponuje zmniejszenie intensywności / ilości/ odwiedzających miejsc. Kilku
uczestników / 7 / zaproponowało większy udział uczniów w tłumaczeniach dokonywanych podczas
prelekcji - większa aktywność.

9. Will you ever come back to the Czech Republic?
Your comment: wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć powrotu do Republiki Czeskiej.
10. What thing will you remember the most from the trip to Czech Republic and why?
Your comment: większość uczestników / 35 / bardzo pozytywnie oceniła zaproponowane warunki /
zakwaterowanie i wyżywienie / oraz gościnność gospodarzy. Dla kilku uczestników / 12 / zapadła w
pamięci wizyta w wytwórni soków owocowych i innowacyjne przedsięwzięcie dotyczące opatentowanej
przez właściciela instalacji do ich produkcji. Połowa / 19 /

Your opinion about the Czech mobility: prawie wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili w tym miejscu
podziękowania skierowane do organizatorów spotkania projektowego m.in za stojące na wysokim
poziomie prezentacje jak i sposób ich przeprowadzenia.

Analiza i wnioski
Interpretacja wyników ewaluacji dokonana została podczas telekonferencji koordynatorów projektu
w dniu 22 lutego 2014 r.
Ustalono, że kolejne spotkanie projektowe w Portugalii powinno zostać przygotowane z uwzględnieniem
następujących wniosków:
- zmniejszymy intensywność pracy projektowej w ciągu dnia na rzecz jakości / wnikliwsza analiza
pozyskanych materiałów / - damy uczestnikom więcej czasu na pracę nad puzzlami - prezentacjami,
- bardziej zaangażujemy uczniów/studentów w bieżącą pracę podczas dnia projektowego - tłumaczenia,
- zaangażujemy młodzież w pracę w mieszanych grupach dla zwiększenia zaangażowania w pracę
wszystkich uczestników oraz pogłębienia integracji,
- zaangażujemy uczniów w pracę nad stroną internetową projektu, jej uaktualnianiem oraz
opracowywaniem tłumaczeń materiałów na język projektu.

