
Do pobrania AnkietaWyzwania…
Ewaluacja projektu „Wyzwania wobec inności- wczoraj i dziś”- spotkania

polsko- izraelskie- etap po spotkaniu z młodzieżą z Holonu 15 września 2009
Możesz odpowiadać krótko, ale , proszę , jeżeli to jest możliwe, rozwinąć niektóre
odpowiedzi, dbając tylko o dokładną ich numerację. Pytania można potraktować
jako inspirację do stworzenia dłuższej wypowiedzi i zgłoszenia jej do
koordynatora. Wybierzemy laureata, a jego praca będzie opublikowana.
Pytania zbyt trudne możesz ominąć.

1. Jeżeli brałaś /eś udział w ceremonii pod Pomnikiem Bohaterów Getta, Czy ta
uroczystość zrobiła na Tobie jakieś wrażenie? Jakie?

2. Czy oceniasz ze swoje perspektywy to spotkanie jako udane?
3. Czy przed spotkaniem z gośćmi z Izraela w wyniku jakichkolwiek form działań
projektowych zbliżyłaś się/-eś się do kwestii kultury czy historii żydowskiej? Jakich?

4. Czy przed projektem miałaś jakąkolwiek wiedzę na temat żyrardowskich Żydów?

5. Czy uważasz, że w pewnych sytuacjach należy upamiętniać fakty związane z
historyczną obecnością tej społeczności przed wojną w Żyrardowie?

6. Czy przed projektem zastanawiałaś się nad możliwością nawiązania bliższego
kontaktu z Żydem/Żydówką?

7. Czy miałaś /eś jakieś obawy ,niepokój z takim spotkaniem związane ?Czego
dotyczyły?

8. Czy konieczność komunikacji po angielsku podczas spotkania polsko-
izraelskiego wpłynęła na ciebie mobilizująco w kwestii zachęty do porozumiewania się
w języku obcym?

9. Czy myśląc o Żydach, miałaś utrwalony jakiś społecznie mocno utrwalony
stereotyp? Negatywny? Pozytywny?

10. Czy sądzisz, że nasi goście mogli przyjechać na to spotkanie nastawieni jakimiś
negatywnymi stereotypami?

11. Jakie nastawienie Izraelczyków do Was odebrałeś?

12. Czy spotkanie oceniasz jako pozytywne doświadczenie w kontaktach z ludźmi
żyjących w odmiennych kulturach?

13. Czy odbyte spotkanie, to, Twoim zdaniem, dobra okazja do lepszego poznania
się z młodzieżą z Izraela?

14. Czy o czymś cię ono przekonało?



15. Jakimi epitetami/ określeniami najtrafniej opisałbyś/-abyś spotkanie z
Izraelczykiem/kami ?

16. O czym było najłatwiej rozmawiać z gościem/-ćmi?

17. O czym było najtrudniej .........?

18. O co ważnego chciałabyś/chciałbyś zapytać gościa z Holon, ale miałabyś/-byś
obawy?

19. Czy historyczna wiedza o społeczności żydowskiej jest dzisiaj przydatna? Do
czego?

20. Czy uważasz, że kultura żydowska może być poważnym przedmiotem czyjegoś
zainteresowania?

21. Czy chciałabyś/-byś podtrzymać kontakty nawiązane na spotkaniu z
Izraelczykami w naszej szkole?

22. Czy wiesz skąd pochodzą rodzice lub dziadkowie twoich znajomych z Izraela?

23. Czy są to ludzie wierzący czy świeccy?
24. Czy wiesz, czym zasadniczo różnią się twoje perspektywy w klasie maturalnej od
perspektyw Izraelczyków?

25. Czy sądzisz, że są kwestie, o których byłoby każdemu Polakowi trudno
rozmawiać z Żydem?Jakie?


