Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej
w połowie realizacji projektu „Kreatywność kluczem do sukcesu”.

6. Czy ma Pan/Pani jakieś sugestie dotyczące zajęć?
Zajęcia są cudowne. Wszystkie nasze sugestie są realizowane na bieżąco. Uważam, że zajęcia są bardzo dobrze
zaplanowane, bardzo dobrze przygotowane, prezentowane we właściwy sposób, prowadzone rzetelnie i w bardzo
miłej atmosferze.
Może ktoś powinien pokierować prowadzącymi jeśli chodzi o ułożenie planu zajęć - w zakresie całego cyklu zajęć.
Cenne byłoby gdyby zajęcia trwały dłużej - np. cały rok szkolny lub odbywały się częściej.
Zajęcia powinny się odbywać co najmniej 2x w tygodniu. Po zakończeniu I etapu, powinny być kontynuowane na
wyższym poziomie.
Podwojenie zajęć w tygodniu.

10. Co sądzi Pan/Pani na temat Wolontariatu Europejskiego?
Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa, ponieważ stwarza możliwość rozwoju każdemu człowiekowi, który chce
zdobywać wiedzę bez względu na możliwości finansowe (zajęcia są bezpłatne) , co czasem jest przeszkodą w nauce
(kursy są raczej drogie). Poza tym jest dużo różnych zajęć do wyboru. Generalnie super!
Daje możliwość korzystania z zajęć, pozwala rozwijać się, poszerza wiedzę.

Fajny pomysł, warto rozwijać. Sądzę, że jednak zawsze trzeba pomóc tym sympatycznym, chętnym młodym ludziom
w prowadzeniu zajęć, ponieważ rozumiem, że mogą nie być do tego specjalnie przygotowani.
Jest dobrym pomysłem, dzięki któremu możemy się uczyć, zdobywać wiedzę. Wolontariat daje możliwość rozwoju
za darmo.
Bardzo pożyteczny. Jestem za!!! Rozwija współpracę międzynarodową między młodzieżą.
Sądzę, iż bardzo dobrze integruje ludzi różnych grup wiekowych. Służy poznaniu kultury europejskiej. Bardzo
sympatyczni wolontariusze.
Ciekawy pomysł, możliwość integracji językowej. W ramach projektu możliwość nauczenia się języka polskiego jako
obcego. Kontynuacja nauki jeżyków obcych.
Rewelacyjna idea dająca możliwość przybliżenia języka i kultury różnych nacji.
Pomysł świetny. Realizacja warta kontynuowania. Dobrym przedsięwzięciem jest połączenie nauki j. hiszpańskiego
wykładanego w j. angielskim.
Sądzę, że jest to bardzo dobra opcja, dzięki której można poznać ciekawych ludzi, ich język, ich kulturę, zwyczaje.

