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Metody badania ewaluacyjnego 
1. Analiza dokumentacji z przebiegu rekrutacji uczestników oraz przygotowania 

uczestników. 

2. Bieżący monitoring realizowany przez pracowników zaangażowanych instytucji 

oraz opiekunów. 

3. Rozmowy z uczniami (uczestnikami) podczas realizacji mobilności. 

4. Rozmowy opiekunów, mentorów oraz koordynatorów. 

5. Dane ilościowe zebrane w ramach kolejnych etapów projektu – rekrutacji, 

przygotowań, realizacji, walidacji i certyfikacji, upowszechniania rezultatów. 

6. Analiza ilościowa i jakościowa ankiet ewaluacyjnych uczestników. 

7. Analiza ilościowa i jakościowa indywidualnych raportów uczestników 

w systemie Mobility Tool+. 

8. Analiza porównawcza założeń oraz osiągniętych rezultatów projektu. 

 

Projekt i jego założenia 

Zespół Szkół Technicznych im. Władysława Stanisława Reymonta w Czartajewie, 
będący instytucją szkolenia i kształcenia zawodowego, wspólnie z uczniami i ich 
rodzicami, od wielu lat dokłada wszelkich starań, aby profil absolwenta był 
nienaganną wizytówką w nowoczesnym świecie. Aby sprostać wymaganiom 
dzisiejszego rynku pracy, szkoła podejmuje działania dostosowujące ofertę 
kształcenia zawodowego do wymagań i oczekiwań tak pracodawców, jak 
i przyszłych pracowników. W regionie na liście trzydziestu zawodów o największej 
liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wymienia się obie profesje, które zostały 
objęte praktykami zagranicznymi w ramach projektu, w których kształcą się 
uczniowie ZST w Czartajewie - technik informatyk oraz technik ekonomista. Projekt 
był kierowany do uczniów szkoły, którzy otrzymali szansę zdobycia doświadczenia 
i praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach zagranicznych, sprawiając, że ich 
sytuacja na rynku pracy poprawiła się. Wymagania stawiane obecnie przyszłym 
pracownikom to m. in. doświadczenie, umiejętności interpersonalne i motywacja, 
a udział w projekcie, umożliwił wszystkim uczestnikom rozwinięcie szeregu 
kompetencji zawodowych i personalnych.  
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Biorąc pod uwagę powyższe, najważniejszymi celami (głównymi) projektu 
były: 

• zwiększenie wydajności zawodowej 27 uczniów poprzez realizację  
3-tygodniowych mobilności edukacyjnych; 

• wyrównanie szans i zwiększenie konkurencyjności 27 uczniów na rynku 
pracy poprzez nauczenie fachu; 

• umożliwienie 27 uczniom prawidłowego rozwoju zawodowego, społecznego 
i kulturowego. 

Celami szczegółowymi projektu (jakościowo-ilościowymi), były natomiast:  

• Wzrost poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz języków 
obcych 27 uczniów, zwiększenie zaangażowania w samodoskonaleniu się, 
(ankieta przeprowadzona na początku i na końcu projektu); 

• Zwiększenie świadomości kulturowej i tolerancji 27 uczniów (ankieta 
przeprowadzona na początku i na końcu projektu); 

• Podniesienie poziomu jakości kształcenia w szkole poprzez wizyty 
w zagranicznych zakładach pracy opiekunów oraz współpracę z partnerem 
międzynarodowymi; 

• Ukształtowanie właściwych postaw obywatelskich i społecznych; 
• Rozwój kontaktów międzynarodowych, w tym także szkoły z partnerem 

zagranicznym oraz rozwój realizowanej oferty szkoleniowej w oparciu 
o zebrane doświadczenia i nawiązane kontakty; 

• Zwiększenie motywacji uczniów, a także ich szans na znalezienie pracy. 
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Ewaluacja zrealizowanego procesu rekrutacji 
Na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji uczestników, zgodnego 
z założeniami projektowymi oraz wewnątrzszkolnymi regulacjami, Zarządzeniem 
Dyrektora ZST im. W. St. Reymonta w Czartajewie Nr 11/2017 powołana została 
Komisja Rekrutacyjna.  

Zadania Komisji Rekrutacyjnej:  

• stworzenie ostatecznej wersji regulaminu i formularzy do rekrutacji dla każdego 
z kierunków biorących udział w projekcie, w tym opracowanie ostatecznej wersji 
punktacji w ramach przyjętych kryteriów rekrutacji; 

• przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla uczniów i rodziców 
zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie; 

• przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych od kandydatów; 
• wybór uczestników wedle przyjętych kryteriów; 
• opracowanie wyników w formie listy rekrutacyjnej-rankingowej (głównej 

i rezerwowej); 
• stworzenie protokołów z rekrutacji; 
• publikacja wyników postępowania. 

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej: 

1. Alfred Bajena – Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej; 

2. Marta Jakimiuk – Członek Komisji Rekrutacyjnej, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych ekonomicznych w ZST im. W. St. Reymonta w Czartajewie; 

3. Justyna Szewiak-Puch – Członek Komisji, nauczyciel przedmiotów 
zawodowych informatycznych w ZST im. W. St. Reymonta w Czartajewie. 

Zakres wykonanej pracy:  

• opracowanie Regulaminu rekrutacji; 

• opracowanie Formularza zgłoszeniowego dla kierunków technik ekonomista 
oraz technik informatyk; 

• przeprowadzenie 3 spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców; 

• weryfikacja 31 formularzy zgłoszeniowych; 

• wybór 27 uczestników (14 uczestników kierunku technik informatyk, a także 13 
uczestników kierunku technik ekonomista); 
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• opracowanie listy rankingowej (lista główna obejmująca 27 uczestników + lista 
rezerwowa obejmująca 4 uczestników); 

• przygotowanie oraz opublikowanie protokołu rekrutacyjnego. 

Podstawą kwalifikowania osób do realizacji staży w ramach projektu było spełnienie 
następujących warunków: 

• Przynależności do określonej grupy docelowej, opisanej w Regulaminie 
(uczniowie kierunków kształcenia technik ekonomista oraz technik informatyk; 

• Złożenie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego. 

Wśród kryteriów branych pod uwagę przez Komisje Rekrutacyjne znalazły się:  

• Test językowy (z języka ang. w którym przeprowadzane były praktyki); 

• Średnia z przedmiotów zawodowych z poprzedniego roku; 

• Ocena z języka ang., w którym odbywała się praktyka; 

• Ocena z zachowania; 

• Ocena sytuacji życiowej ucznia – preferencje dla młodzieży z mniejszymi 
szansami. 

Punkty za poszczególne kategorie zostały przyznane/zweryfikowane przez Komisję 
Rekrutacyjną na podstawie weryfikacji Formularzy rekrutacyjnych oraz wyników 
w nauce, znajdujących się w szkolnej bazie ocen. 

Utworzona lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostały opublikowane 
przez Komisję Rekrutacyjną przy wykorzystaniu kanałów tradycyjnych - wyniki zostały 
wywieszone w Sekretariacie szkolnym na tablicy ogłoszeń, a informacja 
o zakończeniu procesu rekrutacji i miejscu dostępności wyników pojawiły się także na 
stronie internetowej szkoły: 

http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-wer/618-
wyniki-rekrutacji-do-projektu-nr-2017-1-pl01-ka102-037775-pt-ekonomista-i-
informatyk-na-europejskim-rynku-pracy. 

Proces rekrutacji odbył się zgodnie ze wszystkimi poczynionymi założeniami, a w jego 
ramach przygotowane zostały wszelkie niezbędne dla prawidłowego postępowania 
dokumenty. Wybrano zakładaną liczbę 27 uczestników kształcących się w ramach 
2 kierunków, stosując zasady równych szans i niedyskryminacji. 

Wzory wykorzystanych formularzy rekrutacyjnych oraz regulamin rekrutacji stanowią 
jeden z załączników do niniejszego raportu. 
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Ewaluacja zrealizowanych przygotowań 
Każdy z uczestników wziął udział w zorganizowanych przez szkołę przygotowaniach, 
obejmujących: 

• Przygotowanie językowe z zakresu j. angielskiego: 
Zrealizowane zgodnie z założeniami w podziale na 2 grupy specjalizacyjne, 
w wymiarze 30 godzin dla każdej z grup. Objęło swoim zakresem praktyczne 
aspekty komunikacyjne połączone z językiem branżowym. Program został 
dopasowany do potrzeb i oczekiwań uczestników tak, aby zniwelować braki 
w ich kompetencjach językowych i jak najlepiej przygotować ich do pracy 
z angielskim jako językiem roboczym. 

• Przygotowanie językowe z zakresu j. greckiego: 
Zrealizowane zgodnie z założeniami w podziale na 2 grupy specjalizacyjne, 
w wymiarze 15 godzin dla każdej z grup. Uczniowie podzieleni na dwie grupy, 
wzięli udział w zajęciach językowych z podstaw posługiwania się językiem 
greckim. Umożliwiło im to nabycie podstawowych umiejętności takich jak 
pytanie o drogę, wzywanie służb ratunkowych, kupowanie w sklepie, 
zamawianie posiłków w restauracji, korzystanie z komunikacji publicznej, 
przekazywanie podstawowych informacji o sobie, itp.  
Zarówno zajęcia z j. angielskiego, jak i greckiego były prowadzone w sposób 
konwersacyjny, umożliwiający trenowanie nabytych umiejętności w praktyce. 

• Przygotowanie organizacyjno-pedagogiczne: 
Zrealizowane w dwóch fazach: 
- pierwsza z nich mająca formę 2 spotkań organizacyjno-informacyjnych, miała 
miejsce jeszcze przed rekrutacją, podczas których wszyscy zainteresowani 
kandydaci mogli uzyskać niezbędne informacje dot. projektu, jego założeń, 
warunków rekrutacji itd. 
- druga realizowana w formie 2-godzinnych warsztatów z udziałem uczniów 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie, podczas których mieli 
okazję zapoznać się z tworzeniem CV, listów motywacyjnych, paszportów 
językowych przy wykorzystaniu narzędzi systemu Europass. 

• Przygotowanie kulturowe 
Zrealizowane w wymiarze 15 godzin, uwzględniające elementy kultury greckiej 
(aspekty religijne, historyczne), przygotowanie uczniów do pierwszego wyjazdu 
zagranicznego, styku z kulturą śródziemnomorską, wskazujące sposoby 
przezwyciężania trudności mogących wynikać z różnic pomiędzy narodami 
i językami. Wśród poruszanych tematów pojawiły się: społeczne aspekty 
funkcjonowania na terenie kraju praktyki; bariery w komunikacji 
międzykulturowej; komunikacja werbalna a niewerbalna; gesty w komunikacji 
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międzykulturowej z uwzględnieniem specyfiki kraju praktyki; szok kulturowy 
i radzenie sobie z nim; udzielanie informacji zwrotnej z uwzględnieniem 
specyfiki kraju organizacji mobilności; różnice kulturowe-przykłady 
społeczeństw wielokulturowych i wprowadzenie do kultury kraju praktyki, 
podstawowe informacje dotyczące zwyczajów, ważnych świąt, systemu 
w państwie, obiektów.  

• Przygotowanie motywacyjno-zawodowe 
Zrealizowane w wymiarze 1 godziny na uczestnika, w ramach których na 
podstawie indywidualnych rozmów oraz diagnozy potrzeb, uczniowie otrzymali 
wskazówki w jaki sposób kształtować swoją drogę rozwoju, bazując na 
praktycznych aspektach pracy zagranicą, elementach wymagających poprawy. 

 
Realizacja wszystkich zajęć została potwierdzona listami obecności sporządzanymi 
przez nauczycieli, lektorów i trenerów prowadzących kolejne bloki zajęciowe, a każdy 
z uczestników otrzymał ze szkoły zaświadczenie o uczestnictwie w przygotowaniach. 
 

Proces przygotowań odbył się zgodnie ze wszystkimi poczynionymi założeniami, 
pozwalając na rozwinięcie kompetencji językowych, kulturowych, zawodowych 
i społecznych wszystkich 27 uczestników. 

 

Ewaluacja zrealizowanych programów praktyk 
Projekt zakładał realizację programów praktyk dla uczniów kształcących się w Zespole 
Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie, w ramach dwóch kierunków: 
technik informatyk oraz technik ekonomista. 3-tygodniowe programy, realizowane 
w terminie 23.10-10.11.2017, przygotowane we współpracy szkoły z greckim 
partnerem przez nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz ekspertów z dziedziny IT 
oraz ekonomii, obejmowały 120 godzin praktyk, w ramach których uczniowie 
poszczególnych kierunków pracowali na stanowiskach przygotowanych przez 
Olympus Education Services Single Member P.C., we współpracy z Gouthas 
Athanassios E. Computer Retail & Service oraz GS Accounting. Każdy z nich, zgodnie 
z poczynionymi założeniami obejmował 15 dni roboczych (3 tygodnie, w dni robocze 
poniedziałek-piątek), w trakcie których uczestnicy kształcący się na obu kierunkach, 
przepracowali 120h. 4 weekendowe dni były dedykowane natomiast realizacji 
programu kulturowego, w ramach którego uczestnicy mieli okazję zwiedzić wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Meteory, miasta Thessalloniki, Litochoro, 
Stary Pantelejmon, a także odwiedzili grecką wyspę Skiathos. 
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Stopień osiągnięcia zakładanych celów związanych z realizacją programów 
kształcenia i szkolenia zawodowego zagranicą, jest mierzony przez instytucje 
zaangażowane w realizację projektu, na bazie analizy otrzymanych opinii, danych 
ilościowych i jakościowych, zebranych w załącznikach do niniejszego raportu, 
przedstawiających podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych oraz 
indywidualnych raportów uczestników z systemu Mobility Tool. Elementem 
wspierającym i uzupełniającym były opinie zebrane przez opiekunów, mentorów 
i koordynatorów projektu podczas rozmów z uczestnikami.  

Bazując na opiniach i ocenach wystawianych przez samych w ankietach 
ewaluacyjnych oraz raportach w systemie Mobility Tool, zdecydowana większość 
uczestników jednoznacznie wskazała, że: 

• Mentoring i wsparcie otrzymane ze strony organizacji przyjmującej były na 
wysokim poziomie; 

• Wartość merytoryczna programu stażu była wysoka; 
• Metody były właściwie dobrane i charakteryzowały się odpowiednim poziomem; 
• Miejsce odbywania stażu spełniło ich wymagania; 
• Czas trwania stażu był odpowiedni dla spełnienia potrzeb szkoleniowych; 
• Zaproponowane działania były bezpośrednio związane z ich potrzebami 

szkoleniowymi; 
• Uzyskali właściwy instruktaż zadaniowy i wiedzieli co mają robić i czego mają 

i mogą się nauczyć podczas stażu zagranicą; 
• Zapewniono im odpowiedni sprzęt. 

Uczestnicy projektu dzięki realizowanemu programowi mieli okazję rozwinąć nie tylko 
swoje kompetencje zawodowe, ale także społeczne, adaptując się w nowym 
środowisku, współpracując z osobami z innych państw, pracując indywidualnie, jak 
i w zespołach, a także uczestnicząc w dniach dedykowanych programowi 
kulturowemu. Kwestią wartą podkreślenia są wskazane przez uczestników 
umiejętności językowych – wszyscy uczestnicy wskazali element związany 
z podniesieniem stopnia biegłości językowej w swoich raportach. Zdecydowana 
większość uczestników znalazła także dużą korzyść w rozwoju społecznym, możliwym 
podczas pobytu zagranicą, w tym poprzez rozwój takich kompetencji jak: 

Jeśli chodzi o kompetencje społeczne, to uczestnicy w ankietach i raportach wskazali 
szereg kompetencji, które udało im się nabyć lub rozwinąć w największym stopniu, 
w tym kompetencje: 
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• cyfrowe (np. korzystanie z Internetu, mediów społecznościowych oraz 
komputerów stacjonarnych na potrzeby mojej nauki, pracy oraz dla celów 
osobistych); 

• nauki (niezależne planowanie i realizowanie własnej ścieżki nauki); 
• społeczne i obywatelskie (np. docenianie wartości innych kultur i lepsze 

rozumienie takich koncepcji jak demokracja, sprawiedliwość, równość, 
obywatelstwo, prawa obywatelskie); 

• poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości (np. jak rozwinąć pomysł i wcielić go 
w życie); 

• świadomości i wyrazistości kulturowej (np. prezentowanie siebie w sposób 
kreatywny czy lepsze rozumienie sztuki i mediów).; 

Ponadto, uczestnicy dowiedzieli się: 

• znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności 
rozwiązywania problemów); 

• planować i organizować zadania i czynności; 
• współpracować w grupie. 

Ponadto, uczestnicy: 

• poprawili swoje techniczne/ zawodowe umiejętności/ kompetencje; 
• stali się bardziej pewni siebie i przekonani o swoich umiejętnościach; 
• potrafią współpracować z osobami z innych środowisk i kultur; 
• potrafią się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach; 
• potrafią myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny; 
• stali się bardziej tolerancyjni w stosunku do innych osób i zachowań; 
• stali się bardziej ciekawi i otwarci na nowe wyzwania; 
• stali się bardziej zainteresowani codziennymi wydarzeniami na świecie; 
• lepiej podejmują decyzje; 
• stali się bardziej zainteresowani sprawami w Europie. 

Jeśli chodzi o kompetencje zawodowe, uczniowie o profilu technik ekonomista nabyli 
lub podnieśli szereg kompetencji, wśród których znalazły się wiedza, umiejętności, jak 
i postawy z zakresu: 

• Zasad BHP i ich stosowania w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. 
• Zasad organizacji pracy na stanowisku, na którym odbywane były praktyki.  
• Charakterystyki, funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania sprzętu, 

oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych do pracy ekonomisty, 
księgowego czy analityka, w danym miejscu. 
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• Organizacji współpracy z kontrahentami i innymi podmiotami. 
• Przygotowywania dokumentacji sprzedażowej, finansowej. 
• Analizy danych. 
• Sposobów przechowywania i archiwizacji dokumentów, a także metod obiegu 

dokumentacji wewnątrz przedsiębiorstwa. 
• Przeprowadzania badań statystycznych oraz selekcji i analizy danych 

zebranych w ich trakcie. 
• Prezentacji uzyskanych wyników, przygotowanych danych. 
• Przeprowadzania inwentaryzacji przy wykorzystaniu różnych metod. 
• Zasad opracowywania strategii marketingowych przedsiębiorstwa. 
• Obsługi programów komputerowych wspomagających prowadzenie 

działalności gospodarczej, rozliczenia podatkowe, prowadzenie spraw 
kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych. 

• Zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych. 
• Dobierania, obliczania i interpretacji wskaźników analizy finansowej. 
• Obliczania wynagrodzeń i rozliczania pracowników według różnych systemów 

płac i z tytułu różnych umów. 

Uczniowie o profilu technik informatyk nabyli lub podnieśli szereg kompetencji, wśród 
których znalazły się wiedza, umiejętności, jak i postawy z zakresu: 

• Zasad BHP i ich stosowania w trakcie wykonywania codziennych obowiązków. 
• Zasad organizacji pracy na stanowisku, na którym odbywane były praktyki.  
• Charakterystyki, funkcjonalności oraz możliwości wykorzystania sprzętu, 

oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych do pracy informatyka, w danym 
miejscu. 

• Identyfikowania i analizy systemów komputerowych oraz części składowych.  
• Interpretowanie i sporządzania dokumentacji technicznej systemów 

komputerowych oraz stanowisk komputerowych. 
• Montażu sprzętu komputerowego z podzespołów oraz jego modernizacji. 
• Instalacji i aktualizacji systemów operacyjnych, oprogramowania, programów 

i aplikacji użytkowych. 
• Konfiguracji sprzętu, sterowników urządzeń oraz ustawień personalnych 

użytkownika w systemie operacyjnym zgodnie z preferencjami klienta. 
• Opracowywania wskazań i kosztorysowania stanowisk komputerowych zgodnie 

z preferencjami klienta. 
• Przygotowywania, obsługi i konserwacji urządzeń peryferyjnych i sieciowych. 
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• Lokalizowania i usuwania uszkodzeń sprzętowych podzespołów oraz usterek 
systemów operacyjnych i aplikacji. 

• Dobierania oprogramowania diagnostycznego i monitorującego pracę sprzętu 
komputerowego. 

• Odzyskiwania danych i wykorzystywanych struktur danych w przedsiębiorstwie. 
• Tworzenia kopii bezpieczeństwa danych. 
• Wykonywania napraw sprzętu komputerowego. 
• Charakterystyki i dobierania urządzeń sieciowych. 
• Wykonywania projektów lokalnej sieci komputerowej. 
• Dobierania narzędzi do montażu okablowania strukturalnego i montażu 

okablowania sieciowego. 
• Konfigurowania ruterów i urządzeń zabezpieczających 
• Konfigurowania sieci, testowania i implementowania nowych rozwiązań. 
• Monitorowania prac urządzeń lokalnych sieci komputerowych. 
• Administrowania sieciami komputerowymi zgodnie z zasadami ochrony danych, 

udostępniania zasobów sieciowych oraz zapobiegania zagrożeniom.  

Projekt pozwolił na to, aby uczestnicy rozwinęli szereg kompetencji zakładanych na 
etapie przygotowywania projektu, wpisujących się w podstawę programową dla 
kierunków technik informatyk oraz technik ekonomista. Zgodnie z założeniami 
wszystkie nabyte i rozwinięte kompetencje wpisują się w umiejętności zawodowe 
niezbędne dla zdobycia kwalifikacji zawodowych, które uczniowie poszczególnych 
kierunków zdobywają na zakończenie poszczególnych etapów kształcenia, tj.: 

• dla profilu technik informatyk: 
o E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń 

peryferyjnych; 
o E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie 

sieciami. 
• dla profilu technik ekonomista: 

o A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji; 
o A.36. Prowadzenie rachunkowości. 

Uwzględniając powyższe wyniki, a także dołączając do nich pozytywny wydźwięk 
danych jakościowych, zebranych z wypowiedzi uczestników na temat realizowanego 
programu oraz nabytych i/lub rozwiniętych kompetencji, realizacja programu stała na 
bardzo wysokim poziomie merytorycznym, będącym efektem udanej współpracy 
instytucji zaangażowanych w realizację projektu, która pozwoliła na stworzenie realnej 
odpowiedzi na istniejące potrzeby uczestników w zakresie stworzenia szansy 
wszechstronnego rozwoju zawodowego i społecznego. 
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Ewaluacja procesu walidacji i certyfikacji 
Na zakończenie poszczególnych etapów projektu uczestnicy otrzymali opracowane 
przez partnerów dokumenty zaświadczające o ich udziale w projekcie i jego 
poszczególnych działaniach – przygotowaniach, mobilności zagranicznej 
dedykowanej realizacji praktyk zawodowych. Wśród dokumentów, które otrzymali 
wszyscy uczestnicy projektu znajdują się: 

1. Zaświadczenie o odbyciu przygotowań: językowego oraz kulturowego 
wystawiony przez szkołę, która jako organizacja wysyłająca projektu, była 
odpowiedzialna za zorganizowanie kursów przygotowujących uczestników do 
mobilności zagranicznych. Zawierały one m. in.: krótki opis szkolenia, wymiar 
godzinowy, zdobytą wiedzę i umiejętności. 

2. Certyfikat potwierdzający odbycie praktyk wraz z wykazem kompetencji 
i kwalifikacji nabytych w trakcie praktyki został wykorzystany jako potwierdzenie 
zarówno odbycia praktyk jak i pełny opis zakresu programowego, kwalifikacji 
i kompetencji nabytych w trakcie praktyki. Ze względu na fakt jego wspólnego 
przygotowywania i zatwierdzania przez wszystkich partnerów 
współpracujących przez przygotowaniu i realizacji projektu, certyfikat stanowił 
również system weryfikacji jakości projektu. 

3. Certyfikat Europass-Mobilność to dokument zawierający informacje na temat 
wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim, w tym przypadku 
w Grecji, stanowiąc ocenę opisową osiągniętych efektów kształcenia, 
zdobytych kompetencji, postępów uczestnika, poczynionych dzięki udziałowi 
w zagranicznej mobilności zawodowej, dedykowanej odbyciu praktyk 
zagranicznych. 

4. Dziennik praktyk przygotowywany przez uczniów opisujących swoje 
doświadczenia, wykonywane czynności, zdobywane kompetencje, 
potwierdzany zaś przez opiekuna po konsultacjach z partnerem oraz firmą, 
które przygotowały stanowiska pracy dla uczestników, odbywających swoją 
mobilność zawodową. Dziennik praktyk był prowadzony w języku polskim, 
służąc bieżącemu monitorowaniu jakości praktyk przez polskich opiekunów 
oraz stanowiąc dla nich i dla opiekunów z ramienia firm partnerskich podstawę 
do zaliczenia części obligatoryjnych praktyk zawodowych w Polsce. 

 
Wszystkie otrzymane przez uczestników zaświadczenia i certyfikaty wskazują zakres 
wykonanych prac, daty uczestnictwa/realizacji wybranych elementów projektu, 
podmioty zaangażowane w realizację poszczególnych działań. Część z nich, tj. 
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dzienniki praktyk oraz Dokumenty Europass-Mobilność, obejmują także nabyte i/lub 
rozwinięte kompetencje, dając wyraz doświadczeniu zawodowemu, które zdobyli 
uczniowie biorący udział w zagranicznych praktykach zawodowych. 

Na podstawie dokonanego procesu ewaluacji, certyfikacji, przeprowadzony 
został także proces walidacji efektów kształcenia. Dyrekcja szkoły na wniosek 
kierownika szkolenia praktycznego, który otrzymał komplet dokumentów i danych dot. 
wypracowanych efektów, uwzględniła wyniki uczestników, zaliczając im część 
obowiązkowych praktyk zawodowych, uwzględniając opinie i oceny przekazane przez 
opiekunów obecnych z uczniami w Grecji oraz partnera greckiego. Opracowany opis 
przebytego procesu kształcenia i szkolenia zawodowego, został wzięty także pod 
uwagę w ocenach z przedmiotów zawodowych (informatycznych i ekonomicznych), 
jak i w ocenie z zachowania, traktując bardzo dobre sprawowanie i wzorową postawę, 
jako jedną ze składowych oceny z zachowania znajdującej się na świadectwie 
ukończenia szkoły. 

 

Ewaluacja działań upowszechniających 
 
Prowadzone działania w Internecie: 
Projekt i jego rezultaty były upowszechniane przez stronę internetową projektu, 
będącą jedną z podstron szkolnych, znajdujących się pod adresem: http://www.zsr-
czartajew.pl/start/. Wydarzenia projektowe z poszczególnych etapów były 
aktualizowane oraz odnosiły się do kluczowych elementów takich jak rekrutacja, 
przygotowania, czy przede wszystkim wyjazd 27 uczniów na praktyki zawodowe do 
Grecji. Linki do stron i postów dotyczących projektu: 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/618-wyniki-rekrutacji-do-projektu-nr-2017-1-pl01-ka102-037775-pt-
ekonomista-i-informatyk-na-europejskim-rynku-pracy; 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/634-ekonomista-i-informatyk-na-europejskim-runku-pracy-2 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/654-informacje-dla-wyjezdzajacych-na-praktyki-do-grecji 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/999-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-23-10 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/693-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-24-10-2017 
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• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/699-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-25-10-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/722-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-26-10-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/721-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-27-10-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/1000-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-28-10-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/720-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-ochi 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/719-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-29-10-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/718-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-30-10-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/739-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-31-10-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/741-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-01-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/756-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-02-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/749-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-03-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/753-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-04-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/760-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-05-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/764-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-06-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/768-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-07-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/767-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-08-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/778-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-09-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/784-ekonomisci-i-informatycy-na-praktykach-w-grecji-10-11-2017 

• http://www.zsr-czartajew.pl/start/index.php/praktyki-i-staze-zagraniczne/po-
wer/997-ekonomistya-i-informatyk-na-europejskim-rynku-pracy 
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• http://www.zsr-czartajew.pl/start/images/erasmus10.2017/podsumowanie/ 
broszura-3-internet.pdf 

Analogicznie, działania były prowadzone także za pomocą projektowego fanpageu na 
Facebooku, gdzie szkoła dzieliła się przebiegiem poszczególnych wydarzeń 
z odbiorcami śledzącymi szkołę i sam projekt przy pomocy tego portalu. Relacja 
z wydarzeń jest dostępna pod linkiem:  
https://www.facebook.com/Projekt-PO-WER-Ekonomista-i-Informatyk-na-
Europejskim-Rynku-Pracy-1755779701385789/?ref=page_internal 
 
Wydarzenia upowszechniające: 

1) W drugiej połowie projektu, w II kwartale 2018 roku w szkole realizowane były 
dni otwarte dedykowane rekrutacji kolejnego roczników. W ich ramach kadra 
pedagogiczna oraz uczniowie szkoły mieli okazję dzielić się zdobytym 
doświadczeniem oraz zaprezentować rezultaty projektu kandydatom do szkoły 
oraz ich rodzicom. W ten sposób informacja o projekcie i jego rezultatach 
dotarła do ponad 80 osób, które wzięły udział w dniach otwartych. 

2) Spotkania przedstawicieli grona pedagogicznego szkół regionu, a także osób 
decyzyjnych, podczas których prezentowane były rezultaty projektu. W ich 
ramach odbyły się także debaty z udziałem szkolnych decydentów, 
przedstawicieli Organu Prowadzącego oraz nauczycieli i ekspertów, skupiające 
się nad utworzeniem wspólnych ram dla doskonalenia projektów w powiecie 
siemiatyckim oraz mające przyczynić się do wzmocnienia współpracy, a przede 
wszystkim podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego na bazie 
wymiany dobrych praktyk. W sumie odbyły się 4 takie spotkania. 

 
Istotnym aspektem działań upowszechniających były także opracowane materiały, 
w tym opracowane dane dot. stopnia satysfakcji z ankiet i raportów, broszura dot. 
projektu, jego założeń, osiągniętych efektów kształcenia, jak i zdjęcia z mobilności. 
 
Zrealizowane działania upowszechniające pozwoliły na dotarcie do niemal 4000 
odbiorców, w tym do ponad 3500 osób za pośrednictwem postów oraz prowadzonej 
relacji z wyjazdu na szkolnych stronach oraz fanpage’u na portalu Facebook. 
Zrealizowane działania upowszechniające pozwoliły na dotarcie do wszystkich 
zakładanych grup, wśród których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie znaleźli się 
uczniowie i potencjalni uczniów szkoły oraz szkół w regionie, przedstawicieli szkół 
w naszym regionie. Dotarcie do wszystkich grup docelowych pozwoliło osiągnąć 
zakładane cele w zakresie upowszechniania projektu, jego rezultatów i istniejących 
możliwości rozwoju dla uczniów szkół technicznych i branżowych.  
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Załącznik 1. – Wzory dokumentów wykorzystywanych 
w procesie rekrutacji 

 

 
 

 



 
Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037775 realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

 

 17 

 

 
 

 
  



 
Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037775 realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

 

 18 

Załącznik 2. – Wzory dokumentów wykorzystywanych 
w certyfikacji i walidacji 

 

 
 
 
 
 
 

  



 
Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037775 realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

 

 19 

 

  
 

  



 
Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037775 realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

 

 20 

 

  
 
 

Załącznik 3. – Podsumowanie wyników ankiet ewaluacyjnych 
uczestników 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Poziom 

satysfakcji / 
ocena 

1. W jakim stopniu staż 
spełnił Twoje oczekiwania 
(W skali od 1 – nie spełnił 

oczekiwań, do 10 – przerósł 
oczekiwania)? 

0  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

4 
Os. 

3  
Os. 

8  
Os. 

10  
Os. 

85,19% 

2. Jak oceniasz organizację 
stażu oraz miejsca 

odbywania praktyk (W skali 
od 1 – bardzo nisko, do 10 – 

bardzo wysoko)? 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

3 
Os. 

2  
Os. 

7  
Os. 

12  
Os. 

86,30% 
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3. Jak oceniasz warunki 
pobytowe w trakcie stażu - 

zakwaterowanie, 
wyżywienie, uzyskane 

wsparcie organizacyjne 
(W skali od 1 – bardzo nisko, 

do 10 – bardzo wysoko)? 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

2  
Os. 

0  
Os. 

0 
Os. 

3  
Os. 

5  
Os. 

7  
Os. 

9  
Os. 83,33% 

4. Jak oceniasz 
zaangażowanie i wkład osób 

realizujących zajęcia 
(ekspertów) oraz osób 

zapewniających wsparcie 
i mentoring (opiekunowie, 

koordynator projektu)?  
(W skali od 1 – bardzo nisk0, 

do 10 – bardzo wysoko)? 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

2  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

4  
Os. 

5  
Os. 

14  
Os. 

86,67% 

5. Jak oceniasz metody 
nauczania stosowane 

podczas stażu (W skali od 1 
– bardzo nisko, do 10 – 

bardzo wysoko)? 

0  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

1 
Os. 

11  
Os. 

12 
Os. 

90,00% 

6. Jak oceniasz staż pod 
względem merytorycznym 

oraz jego przydatność 
w Twoim kształceniu 

zawodowym (W skali od 1 – 
bardzo nisko, do 10 – 

bardzo wysoko)? 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

1 
Os. 

4  
Os. 

6  
Os. 

14 
Os. 

89,63% 

7. Czy dzięki udziałowi 
w stażu zdobyłeś/-aś 

wiedzę, umiejętności i 
kompetencje zawodowe, 

które nie byłyby możliwe do 
zdobycia bez wyjazdu nas 

staż zagraniczny (W skali od 
1 – zdecydowanie nie, do 10 

– zdecydowanie tak)? 

1  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

4  
Os. 

8  
Os. 

9  
Os. 80,37% 

8. Jak oceniasz zdobyte 
podczas stażu umiejętności, 

w tym umiejętności 
interpersonalne, 

komunikacyjne, kulturowe, 
w Twoim kształceniu 

zawodowym (W skali od 1 – 

0  
Os. 

1  
Os. 

2  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

4  
Os. 

11  
Os. 

7  
Os. 

82,59% 
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bardzo nisko, do 10 – 
bardzo wysoko)? 

9. Czy uważasz, że po 
odbyciu stażu podniósł się 

poziom Twoich kompetencji 
i umiejętności zawodowych 

(W skali od 1 – 
zdecydowanie nie, do 10 – 

zdecydowanie tak)? 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

4  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

4  
Os. 

6  
Os. 

10  
Os. 

82,59% 

10. Czy dzięki 
uczestniczeniu w stażu 

zawodowym możliwe było 
zdobycie umiejętności, 

których zdobycie nie było 
możliwe w czasie nauki 

w szkole?  
(W skali od 1 – 

zdecydowanie nie, do 10 – 
zdecydowanie tak)? 

2  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

2 
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

5 
Os. 

8  
Os. 

7  
Os. 

77,04% 

11. Czy uważasz, że dzięki 
udziałowi w stażu wzrosły 

Twoje szanse na znalezienie 
pracy, na rynku polskim, jak 

również na rynkach 
europejskich? (W skali od 1 
– zdecydowanie nie, do 10 – 

zdecydowanie tak)? 

0  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

1 
Os. 

1 
Os. 

1  
Os. 

3  
Os. 

4  
Os. 

2  
Os. 

14  
Os. 

84,44% 

12. Czy w przyszłości 
chciałbyś/abyś uczyć się lub 

pracować poza granicami 
Polski, np. w kraju Unii 

Europejskiej (W skali od 1 – 
zdecydowanie nie, do 10 – 

zdecydowanie tak)? 

2  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

1  
Os. 

3 
Os. 

0 
Os. 

2  
Os. 

5 
Os. 

3  
Os. 

9 
Os. 73,33% 

13. Czy podczas projektu 
rozwinąłeś/aś kompetencje 
językowe w zakresie języka 
angielskiego branżowego 

(W skali od 1 – 
zdecydowanie nie, do 10 – 

zdecydowanie tak)? 

1 
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

2  
Os. 

2  
Os. 

3  
Os. 

3  
Os. 

9  
Os. 

5 
Os. 

76,30% 
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14. Czy podczas stażu 
uzupełniłeś swoją wiedzę 

dotyczącą standardów pracy 
w Twojej branży, jak 

i funkcjonowania 
przedsiębiorstw tej branży 

(W skali od 1 – 
zdecydowanie nie, do 10 – 

zdecydowanie tak)? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0 
Os. 

2  
Os. 

2  
Os. 

1  
Os. 

3  
Os. 

1 
Os. 

9 
Os. 

9  
Os. 

82,96% 

15. Czy dzięki udziałowi 
w stażu zdobyłeś wiedzę 
pozwalającą na bardziej 
świadome kształtowanie 

ścieżki kariery (W skali od 1 
– zdecydowanie nie, do 10 – 

zdecydowanie tak)? 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

2  
Os. 

7  
Os. 

7  
Os. 

7 
Os. 

82,22% 

16. Czy podczas stażu 
uzupełniłeś swoją wiedzę 

o podstawowych 
i najważniejszych 

zagadnieniach 
organizacyjnych 

i zawodowych w firmie, 
w której odbyłeś/aś staż  

(W skali od 1 – 
zdecydowanie nie, do 10 – 

zdecydowanie tak)? 

1  
Os. 

0  
Os. 

1 
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

3  
Os. 

1  
Os. 

4 
Os. 

9  
Os. 

6 
Os. 

78,52% 

17. Czy podczas stażu 
udoskonaliłeś/aś swoje 
umiejętności w zakresie 

pracy na stanowiskach, do 
których przygotowuje Cię 

szkoła (W skali od 1 – 
zdecydowanie nie, do 10 – 

zdecydowanie tak)? 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

4  
Os. 

4  
Os. 

7 
Os. 

10  
Os. 

85,19% 

18. Czy staż pozwolił Ci na 
zidentyfikowanie 
elementów, które 

powinieneś/aś udoskonalić, 
poprawić, aby pracować  
w wymarzonym zawodzie  

(W skali od 1 – 
zdecydowanie nie, do 10 – 

zdecydowanie tak)? 

0  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

3  
Os. 

2 
Os. 

2  
Os. 

11  
Os. 

6  
Os. 81,11% 
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Według wyników przeprowadzonych ostatniego dnia mobilności zagranicznej ankiet 
ewaluacyjnych, w ramach których odpowiedzi udzieliło 27 uczestników, osiągnięty 
poziom satysfakcji to 83,10%. Oceny, które wystawili uczestnicy dotyczą zarówno 
stopnia satysfakcji ze zrealizowanych działań mających na celu wsparcie 
organizacyjne projektu, jak i program praktyk – aspekty merytoryczne i sposób jego 
realizacji przez wspierających ekspertów, opiekunów, mentorów – w tym zarówno 
osób z ramienia organizacji wysyłającej i przyjmującej. 

1. Które zajęcia/elementy praktyk w największym stopniu wpłynęły na Twój 
rozwój zawodowy i w jaki sposób? 
• Nauka z programem Power Query. 
• W największym stopniu na mnie wpłynęły zajęcia z naprawy komputerów. 

Nauczyłem się tam wielu nowych przydatnych rzeczy. 
• Praktyki. 
• Zajęcia praktyczne. 
• Zajęcia praktyczne. 
• Zabawa skanerem kodów kreskowych. 
• Zapoznałem się lepiej ze sprzętem i programami biurowymi. 
• W największym stopniu wpłynęły na mnie zajęcia z Excel dotyczące Power 

Query. 
• Zajęcia w Excelu dotyczące Power Query. 
• Zajęcia w programie Excel i nowe programy i dodatki. 
• Każde zajęcia w mniejszym bądź większym stopniu wpłynęły na mój rozwój, 

zdobytą wiedzę mogę pokazać dla pracodawcy, co zwiększy szansę na 
lepszą pracę. 

• Zajęcia w programie Excel, obsługa czytnika kodów kreskowych. 
• Zajęcia z programowania i zajęcia z obróbki graficznej. 
• Praca w różnego rodzaju programach biurowych. 

19. Jak oceniasz organizację 
programu kulturowego oraz 

czasu wolnego podczas 
pobytu zagranicą (W skali 

od 1 – bardzo nisko, do 10 – 
bardzo wysoko)? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

0 
Os. 

1  
Os. 

3 
Os. 

5 
Os. 

16  
Os. 91,11% 

Ogólny wynik 7 6 15 14 22 15 40 69 139 186 83,10% 



 
Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037775 realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

 

 25 

• Zajęcia praktyczne na komputerach, rozwiązywaliśmy zadania w inny 
sposób niż w szkole. W innych programach. 

• Nauczyłam się korzystać z programów komputerowych, które w przyszłości 
mogą przydać się w księgowości, np. Excel. 

• Zajęcia praktyczne Panem Przemkiem, nauczył nas wielu rzeczy, które 
przydadzą się w przyszłości (nie zostały nam przedstawione w szkole, np. 
tabele przestawne). 

• Poznanie tabel przestawnych. 
• Pisanie stron internetowych. 
• Nauka języka programowania VBA, nauka HTML5. Wykonywanie lokalnej 

sieci. 
• W największym stopniu wpłynęły na mnie doświadczenia pracy grupowej, 

poprzez pracę grupową. 
• Myślę, że najbardziej wpłynęły na mnie zajęcia z ekspertem. Łatwo można 

było zrozumieć co chce nam wytłumaczyć. 
• Bardzo znaczące było tworzenie sieci, HTML, budowa tabletu. 
• Według mnie jedne z najlepszych zajęć było nauka „Tabel przestawnych” 

oraz projektowanie stron, ponieważ sądzę, że bardzo mi się to przyda 
w przyszłej pracy. 

• Uważam, że były to zajęcia, które były prowadzone w sposób łatwy, 
żartobliwy i prosty do przyswojenia. 

2. Jakie nowe kompetencje (wiedzę, umiejętności, doświadczenia, postawy) 
uzyskałeś/łaś i/lub rozwinąłeś/aś dzięki udziałowi w stażu zagranicznym? 
• Nauczyłam się pracować z programem GIMP i Power Query. 
• Dzięki stażowi polepszyłem swój język, dowiedziałem się czym się różni 

praca za granicą od tej w naszym kraju. 
• Naprawa sprzętu. 
• Poznałam szczegółowo program Excel, Word. 
• Rozwinięcie wiedzy w zakresie programów komputerowych potrzebnych 

w firmie. 
• Nauczyłam się korzystać z tabeli przestawnej, funkcji wyszukaj poziomo 

i wyszukaj pionowo. 
• Lepiej poznałem język programowania. 
• Podczas praktyk nauczyłem się obsługiwać programy, które są przydatne 

w moim zawodzie. 
• Obsługa programów komputerowych. 
• Power Query, tabela przestawna.  
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• Programowanie, arkusz kalkulacyjny, filtrowanie oraz tabele przestawne, to 
wszystko pomoże w znalezieniu pracy. 

• Udoskonaliłam swoje umiejętności w programie Excel (Power Query). 
• Poznałem nowe języki programowania. 
• Obsługa programów biurowych. 
• Nauczyłam się korzystać z programów komputerowych, które mogą 

przydać się w księgowości. Poznałam takie programy jak: Excel, GIMP.  
• Nauczyłam się korzystać z programów komputerowych, które w przyszłości 

mogą przydać się w księgowości, np. Excel. 
• Rozwinęłam swój poziom komunikatywności języka angielskiego, poznałam 

kulturę grecką, nabyłam nowe umiejętności zawodowe. 
• Poznałam tabele przestawne. 
• Rozkręcanie laptopa. 
• Montaż komputera. 
• Zdobyłem wiedzę na temat języków programowania. Nauczyłem się jak 

dobrze zainstalować sieć lokalną. Rozwinąłem swoją wiedzę w wielu innych 
aspektach informatyki. 

• Rozwinąłem doświadczenie grupowej nauki oraz grupowej pracy przy 
komputerach. 

• Moje umiejętności wzrosły w językach programowania tj. HTML i VBA. 
Również nauczyłem się robić szafę ruchomą. 

• Nauczyłem się zarabiać kable internetowe, prawidłowo budować sieć oraz 
poznałem grecką kulturę. 

• Podczas praktyk nabyłem takie umiejętności jak programowanie w języku 
VBA, HTML, CSS oraz projektowanie wizualne stron czy „Tabele 
przestawne”. 

• Nauczyłem się programowania w językach HTML i VBA, jak tworzyć sieci 
komputerowe oraz jak naprawić komputer. 

3. Jak możesz wykorzystać nabyte umiejętności w swojej dalszej nauce 
i przyszłej pracy? 
• Umiem robić np. tabele, które mogą się przydać na egzaminie zawodowym. 
• Dzięki stażowi mam chęć podjęcia pracy za granicą. 
• Założyć własną firmę. 
• Nabyte umiejętności pozwoliły mi rozszerzyć wiedzę o przydatnych w tej 

branży programach. 
• Przygotowywanie analiz ekonomicznych w łatwiejszy i szybszy sposób. 
• Nabyte umiejętności mogę wykorzystać w firmie i na kasie. 
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• Dzięki wyjazdowi zagranicznemu lepiej poznałem język angielski co 
pomoże mi jeżeli planuje pracować za granicą. 

• Ułatwi mi pracę dzięki tym programom, które poznałem i nauczyłem się je 
obsługiwać. 

• Umiejętności, które nabyłem mogą mi się przydać w przyszłej pracy. 
• W pracy pełna automatyzacja. 
• Pomoże mi to w pracy. 
• Mogę sprawniej i szybciej wykonywać czynności w programie Excel oraz 

Word. Zainteresowała mnie tematyka praktyk.  
• Mam większe szanse na zdobycie pracy poprzez poznane języki 

programowania. 
• Otrzymany certyfikat pomoże mi w uzyskaniu szans na zdobycie pracy 

w przyszłości. 
• Certyfikaty, które uzyskaliśmy mogą nam pomóc w znalezieniu lepszej 

pracy. Programy, które poznaliśmy mogą nam się przydać w pracy, w której 
kiedyś będziemy pracować.  

• Certyfikat, który uzyskałam może pomóc mi w znalezieniu lepszej pracy. 
• Uzyskany certyfikat przyda mi się w znalezieniu lepszej pracy w Polsce jak 

i za granicą. 
• Może przydać się to w pracy, jeśli będę pracowała w zawodzie. 
• Mogę łatwiej znaleźć pracę w kraju jak i na rynku europejskim. 
• Mogę wykorzystać umiejętności pracy w grupie do pracy w grupie. 
• Mogę je wykorzystać do zdobycia lepszej pracy. 
• Dzięki stażowi zagranicznemu będzie mi łatwiej zdobyć wymarzoną pracę, 

a zdobyte doświadczenie pomoże mi w pracy. 
• Będę mógł wykorzystać nabyte umiejętności do dalszej nauki i ułatwi mi 

znalezienie pracy. 
• Mogę je wykorzystać do zdobycia lepszej pracy i zaimponowania 

pracodawcom. 
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Załącznik 4. – Podsumowanie indywidualnych  
raportów uczestników w systemie Mobility Tool+ 
Podsumowanie opracowane na podstawie 27 złożonych indywidualnych raportów 
uczestników. 

Główne powody udziału uczestników w stażu: 

• Podwyższenie kompetencji zawodowych – 22 uczestników 
• Możliwość mieszkania za granicą – 4 uczestników 
• Możliwość nauki/udoskonalenia znajomości języka obcego – 21 uczestników 
• Możliwość poznania nowych osób – 14 uczestników 
• Możliwość rozwinięcia umiejętności osobistych, np. adaptacji w nowym 

środowisku – 13 uczestników 
• Możliwość poznania innych metod nauczania – 10 uczestników 
• Podniesienie swojej wartości na zagranicznym rynku pracy – 19 uczestników 
• Możliwość zaliczenia części procesu edukacyjnego w języku obcym – 

5 uczestników 
• Duży związek pomiędzy programem stażu, a programem nauczania – 

8 uczestników 
• Jakość usług świadczonych przez organizację przyjmującą – 7 uczestników 

 

 
I. Wsparcie językowe: 

1. Czy korzystałeś ze wsparcia językowego dot. języka roboczego stażu? 
• Tak – 27 uczestników 
• Nie – 0 uczestników 

2. Jaki był orientacyjny wymiar godzinowy Twojego przygotowania 
językowego? 

• Tak – 27 uczestników 
• Nie – 0 uczestników 

3. Jakiego rodzaju wsparcie uzyskałeś? 
• Kurs językowy zorganizowany przez organizację wysyłającą – 27 

uczestników 
• Pozostałe – 0 uczestników 
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Wnioski:  

Kurs językowy zorganizowany przez organizację wysyłającą dla wszystkich 27 
uczestników projektu, podzielonych w ramach zajęć z j. angielskiego oraz j. greckiego 
na 2 grupy specjalizacyjne (technik informatyk oraz technik ekonomista) to działanie 
zgodne z założeniami poczynionymi na etapie tworzenia projektu i wnioskowania 
o dofinansowanie, spełniające wymagania i potrzeby grupy, która w 100% uważa, że 
podniosła swój poziom znajomości j. angielskiego, natomiast 40,75% uczestników 
uważa, że dodatkowo udało im się podnieść poziom znajomości j. greckiego. 

II. Formalne potwierdzenie pozytywnej realizacji działań: 

1. Czy po zakończeniu stażu zdobyte przez Ciebie umiejętności zostały 
sprawdzone (np. w formie testu) przez organizację wysyłającą? 

• Tak – 27 uczestników 
• Nie – 0 uczestników 

2. Czy otrzymałeś formalne potwierdzenie pozytywnej realizacji działań 
zaplanowanych w programie wyjazdu (np. certyfikat, dyplom itp.)?? 

• Tak – 27 uczestników 
• Nie – 0 uczestników 

3. Jaki rodzaj certyfikatu/zaświadczenia otrzymałeś? 
• Certyfikat wystawiony przez organizację przyjmującą – 27 uczestników 
• Dokument Europass Mobilność – 27 uczestników 
• Uznanie na poziomie organizacji wysyłającej (cele zrealizowane, 

osiągnięcia uznane na certyfikacie ukończenia szkoły) – 26 uczestników 

Wnioski: 

Zgodnie z założeniami partnerów, wiedza wszystkich uczestników została sprawdzona 
w formie zadań praktycznych realizowanych na koniec stażu i ocenianych przez 
mentorów i opiekunów. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali formalne potwierdzenie 
pozytywnej realizacji działań zaplanowanych w programie wyjazdu, tj. Certyfikat 
wystawiony przez organizację przyjmującą; Dokument Europass Mobilność, 
przygotowany przez zaangażowane w realizację projektu instytucje; ponadto ZST 
w Czartajewie uznała wypracowane rezultaty i osiągnięte efekty na poziomie 
organizacji wysyłającej. 
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III. Wsparcie mentorów/organizacja miejsca odbywania stażu: 

1. Czy organizacja przyjmująca zapewniła ci wsparcie w postaci mentora? 
• Tak – 21 uczestników 
• Nie – 6 uczestników 

2. Jak oceniasz mentoring i wsparcie otrzymane ze strony organizacji 
przyjmującej? 

• Bardzo zadowolony – 12 uczestników 
• Raczej zadowolony – 7 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestników 
• Brak odpowiedzi – 6 uczestników 

3. Jak oceniasz poziom nauczania w organizacji przyjmującej: Wartość 
merytoryczna programu stażu? 

• Bardzo wysoki – 12 uczestników 
• Wysoki – 12 uczestników 
• Przeciętny – 3 uczestników 

4. Jak oceniasz poziom nauczania w organizacji przyjmującej: Jakość metod 
nauczania? 

• Bardzo wysoki – 15 uczestników 
• Wysoki – 9 uczestników 
• Przeciętny – 3 uczestników 

5. Miejsce odbywania stażu spełniło moje wymagania: 
• Zdecydowanie tak – 11 uczestników 
• Raczej tak – 15 uczestników 
• Nie mam zdania – 1 uczestników 

6. Dokładnie wiedziałem co mam robić i czego mam się nauczyć podczas 
stażu za granicą: 

• Zdecydowanie tak – 12 uczestników 
• Raczej tak – 12 uczestników 
• Nie mam zdania – 3 uczestników 

7. Czynności wykonywane podczas stażu zagranicznego / nowa wiedza, 
umiejętności i kompetencje, zdobyte podczas stażu / kluczowe 
doświadczenia wyniesione z mobilności zagranicznej, wg opisów 
uczestników: 

a. Technik informatyk: 
• Podczas stażu wykonywałem sieć komputerową, programowałem, 

naprawiałem komputer i budowałem strony WWW. Poznałem 
sposoby budowania sieci, podłączanie sieci, znaczniki HTML. 
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Nabyłem doświadczenia w swoim zawodzie z zakresu sieci, 
programowania, budowy komputera i języka HTML. 

• Nauka języków programowania; doprecyzowanie umiejętności 
językowych. 

• Tworzenie sieci, montaż i naprawa komputera, programowanie 
tworzenie RJ45, budowa szafy takowej, pisanie programów. 

• Tworzenie nowych sieci, przygotowywanie stanowiska 
komputerowego, montaż komputerów z podzespołów. 

• Nauczyłem się naprawiać różne urządzenia np. telefon, komputer. 
• Poznałem zasady planowania pracy zespołu, jak identyfikować 

i analizować systemy komputerowe, nauczyłem się montażu 
i konfiguracji zestawów komputerowych. Wiem jakie dobrać 
programy do diagnostyki i monitorowania sprzętu komputerowego. 
Umiem tworzyć kopie bezpieczeństwa danych, montażu sieci 
komputerowej i odzyskiwania z komputera osobistego danych 
użytkownika. 

• Podszkoliłem swój język, nauczyłem się wiele rzeczy niezbędnych 
w zawodzie. Spotkałem się z nowym językiem, nowymi ludźmi 
i miejscami. 

• Nauka korzystania z programów biurowych. Umiejętność 
podłączenia okablowania sieciowego do szafy rakowej. 

• Diagnozowanie i analizowanie komputerów, programowanie, 
niesamowite widoki i ludzie. 

• Podczas stażu zagranicznego zdobyłem wiedzę o konfiguracji sieci, 
montażem podzespołów i wiele innych. 

• Podczas stażu zagranicznego odbyte praktyki zawodowe nauczyły 
mnie programowania w różnych językach oraz miałem przyjemność 
poznania kultury greckiej. 

• Diagnoza i naprawa urządzeń komputerowych, programowanie. 
• Naprawa sprzętów informatycznych, oprogramowani, itp. 

b. Technik ekonomista: 
• Praca w różnego rodzaju programach związanych z ekonomią, 

wykorzystywanie wskaźników oraz poprawiłem swoje umiejętności 
związane z językiem angielskim.  

• Nauka w nowo poznanych programach komputerowych - poznałam 
różne sposoby rozwiązywania zadań np. działań matematycznych, 
które można wyliczyć w Excelu. Poznałam inną kulturę. 

• Zapoznanie się i nauka z programem Excel i GIMP, różnymi 
sposobami rozwiązywania zadań. Poznanie innej kultury. 
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• Poznałam tabele przestawne. 
• Podczas stażu w Grecji nauczyłam się różnych funkcji w programie 

Excel i Word. Korzystałam z Power Query oraz programu GIMP. 
Nauczyłam się także nowych zagadnień związanych z moim 
zawodem. 

• Doskonaliliśmy język angielski. Nauczyliśmy się zaawansowanej 
obsługi programu Excel. Poznaliśmy Power Query. 

• Poznałam tabele przestawne i funkcje, w tym np. wyszukaj poziomo 
i pionowo. 

• Obsługa programów komputerowych potrzebnych w zawodzie. 
Dowiedziałem się wiele nowych i ciekawych rzeczy. Kluczowe 
doświadczenie to obsługa znanych programów, o której nie miałem 
pojęcia. 

• Podczas stażu zagranicznego, nauczyłam się korzystać z tabeli 
przestawnej. 

• Zapoznanie się i nauka z programem Excel i GIMP, różnymi 
sposobami rozwiązywania zadań księgowych, inną kulturą. 

• Podczas stażu zagranicznego odbyte praktyki zawodowe nauczyły 
mnie obsługi programów oraz miałem przyjemność poznania kultury 
greckiej. 

• Nauka nowych rzeczy w programach komputerowych: Power Query 
na przykład. 

• Wykonywane zadania były związane z moim profilem nauczania. 
Zajęcia były przeprowadzone w ciekawy sposób. Poznałam nowe 
formy przeprowadzania analiz oraz inwentaryzacji takich jakich nie 
znałam w szkole.  Wszystkie zawarte punkty, które poznałam były 
rozszerzone o informacje inne niż w szkole. Na zajęciach głównie 
pracowaliśmy w programie Excel, a w nim: tabele przestawne, 
wyszukaj pionowo, wyszukaj poziomo, funkcje itp. 

8. Czas trwania stażu był wystarczający do spełnienia moich potrzeb 
szkoleniowych: 

• Zdecydowanie tak – 16 uczestników 
• Raczej tak – 9 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestników 

9. Zaproponowane działania były bezpośrednio związane z moimi 
potrzebami szkoleniowymi: 

• Zdecydowanie tak – 11 uczestników 
• Raczej tak – 15 uczestników 
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• Nie mam zdania – 1 uczestnik 
10. Zapewniono mi odpowiedni sprzęt: 

• Zdecydowanie tak – 21 uczestników 
• Raczej tak – 5 uczestników 
• Nie mam zdania – 1 uczestnik 

11. Wiedziałem kim jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie mi pomocy 
w realizacji mojego programu stażu oraz sprawdzenie moich wyników? 

• Zdecydowanie tak – 15 uczestników 
• Raczej tak – 11 uczestników 
• Nie mam zdania – 1 uczestnik 

12. Dobre i złe strony stażu w odniesieniu do otrzymanego wsparcia 
i mentoringu: 

Dobre strony: 

• Plusem stażu były wycieczki, możliwość poznania kultury oraz zdobyta 
wiedza. 

• Osoby prowadzące praktyki mieli odpowiednie kompetencje w zakresie 
nauczania. 

• Osoby prowadzące, powiedzmy miały odpowiednie kompetencje, lecz 
nic ponad to. 

• Dobrzy prowadzący, zajęcia, wycieczki. 
• Dobrą stroną całego stażu była osoba, która prowadziła nasze praktyki. 
• Dobrą stroną naszego stażu był miły prowadzący staż. 
• Dobrą stroną stażu na pewno był miły i pomocny pan prowadzący staż. 

Jego lekcje były bardzo przyjemne i łatwe w odbiorze. 
• Dobre strony to nauka języka angielskiego i szkolenie zawodowe. 
• Dzięki stażowi nauczyłem się wielu rzeczy w moim zawodzie. Dzięki 

stażowi zagranicznemu będzie łatwiej dla mnie zdobyć pracę 
w zawodzie. 

• Bardzo dobre warunki, dobre jedzenie, zakwaterowanie oraz dobry 
nauczyciel. 

• Ze stażu byłem bardzo zadowolony z dobrej realizacji, dobrego 
zakwaterowania. 

• Do pozytywnych stron wyjazdu należą ciekawe wycieczki jak 
i interesujące praktyki. 

• Dużo się nauczyłem i poznałem wspaniałe osoby. 
• Super nauka oraz praktyki i zwiedzanie. 
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• Zwiedzanie ciekawych miejsc za granicą; podwyższenie nowych 
kwalifikacji; ciekawe zajęcia. 

• Dobra strona to nowo nabyte umiejętności. 
• Organizacja wyjazdu była bardzo dobra. 
• Zdobycie nowych umiejętności, poznanie nowych ludzi, podwyższenie 

swoich kwalifikacji. 
• Zdobycie nowych umiejętności; podwyższenie kwalifikacji zawodowych; 

poznanie nowej kultury i ludzi. 
• Czas trwania praktyk jest wystarczający. Ani za krótki ani za długi 
• Dobrymi stronami wyjazdu było poznanie nowych ludzi, poznanie kultury 

kraju, możliwość powiększenia doświadczenia zawodowego, a także 
integracje z klasą i innymi uczestnikami programu. 

• Staż stanowił uzupełnienie dla programu kształcenia zawodowego. 
Poznałam zasady pracy na stanowisku. Rozwinęłam swoje kompetencje 
w zakresie uwarunkowań kulturowych i prawnych, poszerzyłam zakres 
słownictwa technicznego oraz branżowego w języku angielskim. 

• Dobre to ciekawe zajęcia, piękne wycieczki. 
• Do pozytywnych stron wyjazdu należą ciekawe wycieczki jak 

i interesujące praktyki. 
• Dobre to ciekawe zajęcia, piękne wycieczki, dobre jedzenie oraz dużo 

wiedzy 
• Dobrymi stronami: poznanie nowych osób, kultur, rozszerzone 

informacje zawodowe, dobry wizerunek na CV takiego wyjazdu, 
poznanie nowych miejsc, możliwość wyjazdu zza granice, integracja 
z klasą, wycieczki. 

• Doskonaliłam znajomość języka angielskiego. Rozwinęłam swoje 
kompetencje. Nauczyłam się funkcjonować na terenie innego kraju. 
Poznałam kulturę i tradycję grecką. 

Złe strony: 

• Trzy tygodnie były za długie. Optymalne byłyby dwa tygodnie.  
• Długość stażu (3tyg). 
• Nie przypominam sobie żadnych złych stron stażu. 
• Do negatywnych stron wyjazdu na praktyki należy zbyt długi pobyt. 
• Zbyt długi pobyt, poza tym brak. 
• Złą stroną był zbyt duży czas pracy. 
• Zbyt długi okres praktyk. 
• Zbyt długi okres praktyk, dwa tygodnie byłyby wystarczające. 
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• Złe: brak 
• Złych stron nie było. 
• Zbyt długi czas trwania. 
• Do negatywnych stron wyjazdu na praktyki należy zbyt długi pobyt. 
• Złe: nie mam. 

Wnioski: 

W odniesieniu do wskazania dobrych i złych stron stażu, w tym zapewnienia wsparcia 
i mentoringu, uczestnicy zdecydowanie jako mocną stronę należy wyróżnić osoby 
prowadzące zajęcia praktyczne z młodzieżą, a zatem mentorów. Osoby te w opinii 
większości z uczestników we właściwy sposób realizowały swoją rolę, charakteryzując 
się dobrym, miłym nastawieniem, dużą wiedzą, a także kompetencją w swojej 
dziedzinie, w związku z czym zdecydowana większość uczestników (70,37%) jest 
„Bardzo/raczej zadowolona” ze wsparcia i mentoringu. Na wyniki wpływa także fakt, iż 
6 osób w raporcie zaznaczyło odpowiedź, iż nie miało zapewnionego wsparcia 
mentora, w kolejnych pytaniach wskazując „Osobę prowadzącą staż” jako dobrą 
stronę projektu, co może świadczyć o niezrozumieniu wcześniejszego pytania. Jedyną 
złą stroną wskazywaną przez uczestników jest czas trwania stażu, który ich zdaniem 
mógł być krótszy. Jest to aspekt, który ZST w Czartajewie zdecydowanie powinno 
wziąć pod uwagę przy organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw obejmujących swoim 
zakresem wyjazdowe praktyki/staże zawodowe, gdzie dłuższy czas poza domem, 
może wpłynąć na zmęczenie i tęsknotę. Miejsce realizacji staży spełniło oczekiwania 
uczestników, na co wpływ miało zarówno zapewnienie odpowiedniego sprzętu, miła 
atmosfera, kompetentni pracownicy wspierający proces, jasne wyznaczanie zadań dla 
uczestników, odpowiadający zakresowi obejmującemu program realizowanego 
kształcenia zawodowego, jak i wystarczający poziom wsparcia udzielonego w ich 
realizacji. 

Ogólny stopień zadowolenia: 

1. Czy poleciłbyś swoją organizację przyjmującą innym uczestnikom? 
• Tak – 27 uczestników 
• Nie – 0 uczestników 

2. Stopień zadowolenia z pomocy/wsparcia uzyskane/go od instytucji 
wysyłającej: 

• Bardzo zadowolony – 12 uczestników 
• Raczej zadowolony – 12 uczestników 
• Nie mam zdania – 3 uczestnik 
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3. Stopień zadowolenia z pomocy/wsparcia uzyskane/go od instytucji 
przyjmującej: 

• Bardzo zadowolony – 13 uczestników 
• Raczej zadowolony – 11 uczestników 
• Nie mam zdania – 3 uczestników 

4. Stopień zadowolenia z organizacji podróży: 
• Bardzo zadowolony – 13 uczestników 
• Raczej zadowolony – 8 uczestników 
• Nie mam zdania – 1 uczestnik 
• Raczej niezadowolony – 3 uczestników 
• Bardzo niezadowolony – 2 uczestników 

5. Stopień zadowolenia z zakwaterowania: 
• Bardzo zadowolony – 14 uczestników 
• Raczej zadowolony – 11 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestników 

6. Jaki jest twój ogólny stopień zadowolenia z uczestnictwa w mobilności 
Erasmus+? 

• Bardzo zadowolony – 21 uczestników 
• Raczej zadowolony – 4 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestników 

Wnioski: 

100% uczestników wskazuje organizację przyjmującą jako godną polecenia, co 
świadczy o jej wysokim poziomie zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym. 
W sumie aż 88,88% uczestników pozytywnie ustosunkowało się do pomocy/wsparcia 
otrzymanego od instytucji wysyłającej (ZST w Czartajewie), jak i instytucji przyjmującej 
(Olympus Education Services). Pozostałe 11,12% uczestników udzieliło odpowiedzi 
neutralnej („Nie mam zdania”). 77,78% uczestników jest zadowolonych ze sposobu 
w jaki została zorganizowana podróż. Ponadto, udzielono 1 odpowiedzi neutralnej 
(3,70%) oraz 5 odpowiedzi negatywnych (18,52%). Sprawia to, iż przy kolejnych 
działaniach ZST w Czartajewie, będzie musiało raz jeszcze przeanalizować dostępne 
opcje związane z organizacją podróży. Niemniej jednak, przy tak dużej i zróżnicowanej 
grupie 27 osób, odległości jaka dzieli Polskę i Grecję, zdecydowanie trudniej jest 
dobrać środek transportu właściwy dla wszystkich, chcąc wykluczyć ryzyko jakie niesie 
za sobą podróż samolotem dla osób, które nigdy nim jeszcze nie podróżowały i/lub 
mają problemy neurologiczne, problemy z ciśnieniem, itp. Jeśli chodzi o kwestie 
zakwaterowania, to 92,59% uczestników pozytywnie wypowiedziało się na temat 
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warunków pobytowych podczas realizacji stażu zagranicznego. Pozostałe 7,41% to 
odpowiedzi neutralne („Nie mam zdania”). Podsumowanie stanowi ogólny stopień 
zadowolenia z uczestnictwa w mobilności Erasmus+, gdzie aż 77,78% (21) 
odpowiedzi to wskazania skrajnie pozytywne (Bardzo zadowolony), a aż 92,59% 
odpowiedzi (25) to odpowiedzi pozytywne. Jedynie 2 odpowiedzi (7,41%) to opcja „Nie 
mam zdania”, czyli odpowiedzi neutralne. 

 

 
1. Czy czujesz, że poprawiłeś swoje umiejętności językowe w trakcie pobytu 

za granicą? 
• Tak – 27 uczestników 
• Nie, już wcześniej posługiwałem się nim biegle – 0 uczestników 

2. Czy podczas stażu podniosłeś stopień znajomości innych języków 
obcych? 

a. Grecki – 11 uczestników 
b. Niemiecki – 1 uczestnik 

3. Dzięki udziałowi w mobilności, rozwinąłem/am: Kompetencje w dziedzinie 
matematyki, nauki i technologii: 

• Zdecydowanie tak – 8 uczestników 
• Raczej tak – 12 uczestników 
• Nie mam zdania – 7 uczestników 

4. Dzięki udziałowi w mobilności, rozwinąłem/am: Kompetencje cyfrowe (np. 
korzystanie z Internetu, mediów społecznościowych oraz komputerów 
stacjonarnych na potrzeby mojej nauki, pracy oraz dla celów osobistych): 

• Zdecydowanie tak – 14 uczestników 
• Raczej tak – 9 uczestników 
• Nie mam zdania – 4 uczestników 

5. Dzięki udziałowi w mobilności, rozwinąłem/am: Umiejętność nauki 
(niezależne planowanie i realizowanie własnej ścieżki nauki): 

• Zdecydowanie tak – 6 uczestników 
• Raczej tak – 14 uczestników  
• Nie mam zdania – 4 uczestników 
• Raczej nie – 1 uczestnik 
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6. Dzięki udziałowi w mobilności, rozwinąłem/am: Kompetencje społeczne 
i obywatelskie (np. docenianie wartości innych kultur i lepsze rozumienie 
takich koncepcji jak demokracja, sprawiedliwość, równość, 
obywatelstwo, prawa obywatelskie): 

• Zdecydowanie tak – 11 uczestników 
• Raczej tak – 12 uczestników 
• Nie mam zdania – 4 uczestników 

7. Dzięki udziałowi w mobilności, rozwinąłem/am: Poczucie inicjatywy 
i przedsiębiorczości (np. jak rozwinąć pomysł i wcielić go w życie): 

• Zdecydowanie tak – 7 uczestników 
• Raczej tak – 14 uczestników 
• Nie mam zdania – 6 uczestników 

8. Dzięki udziałowi w mobilności, rozwinąłem/am: Świadomość i wyrazistość 
kulturową (np. prezentowanie siebie w sposób kreatywny czy lepsze 
rozumienie sztuki i mediów): 

• Zdecydowanie tak – 6 uczestników 
• Raczej tak – 15 uczestników 
• Nie mam zdania – 6 uczestników 

9. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się jak...: myśleć logicznie 
i wyciągać wnioski (zdolności analityczne): 

• Zdecydowanie tak – 11 uczestników 
• Raczej tak – 10 uczestników 
• Nie mam zdania – 5 uczestników 
• Raczej nie – 1 uczestnik 

10. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się jak...: znajdować 
rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności 
rozwiązywania problemów): 

• Zdecydowanie tak – 11 uczestników 
• Raczej tak – 10 uczestników 
• Nie mam zdania – 4 uczestników 
• Raczej nie – 2 uczestników 

11. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się jak...: planować 
i organizować zadania i czynności: 

• Zdecydowanie tak – 8 uczestników 
• Raczej tak – 14 uczestników 
• Nie mam zdania – 4 uczestników 
• Raczej nie – 1 uczestnik 



 
Projekt nr 2017-1-PL01-KA102-037775 realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie 

i szkolenia zawodowe, w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” 

 

 39 

12. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się jak...: współpracować 
w grupie: 

• Zdecydowanie tak – 11 uczestników 
• Raczej tak – 14 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestników 

Dzięki udziałowi w mobilności...:  

13. Poprawiłem swoje techniczne/ zawodowe umiejętności/ kompetencje: 
• Zdecydowanie tak – 21 uczestników 
• Raczej tak – 5 uczestników 
• Nie mam zdania – 1 uczestnik 

14. Jestem bardziej pewny siebie i przekonany o swoich umiejętnościach: 
• Zdecydowanie tak – 13 uczestników 
• Raczej tak – 8 uczestników 
• Nie mam zdania – 4 uczestników 
• Raczej nie – 1 uczestników 
• Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

15. Lepiej znam swoje mocne i słabe strony: 
• Zdecydowanie tak – 12 uczestników 
• Raczej tak – 7 uczestników 
• Nie mam zdania – 6 uczestników 
• Raczej nie – 1 uczestników 
• Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

16. Potrafię współpracować z osobami z innych środowisk i kultur: 
• Zdecydowanie tak – 8 uczestników 
• Raczej tak – 16 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestników 
• Raczej nie – 1 uczestnik 

17. Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach: 
• Zdecydowanie tak – 13 uczestników 
• Raczej tak – 10 uczestników 
• Nie mam zdania – 3 uczestników 
• Raczej nie – 0 uczestników 
• Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

18. Potrafię myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny: 
• Zdecydowanie tak – 8 uczestników 
• Raczej tak – 13 uczestników 
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• Nie mam zdania – 5 uczestników 
• Nie mam zdania – 1 uczestnik 

19. Jestem bardziej tolerancyjny w stosunku do innych osób i zachowań: 
• Zdecydowanie tak – 15 uczestników 
• Raczej tak – 8 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestników 
• Raczej nie – 0 uczestników 
• Zdecydowanie nie – 2 uczestników 

20. Jestem bardziej ciekawy i otwarty na nowe wyzwania: 
• Zdecydowanie tak – 17 uczestników 
• Raczej tak – 6 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestnik 
• Raczej nie – 1 uczestnik 
• Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

21. Planuję aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w moim 
środowisku: 

• Zdecydowanie tak – 8 uczestników 
• Raczej tak – 10 uczestników 
• Nie mam zdania – 5 uczestników 
• Raczej nie – 2 uczestników 
• Zdecydowanie nie – 2 uczestników 

22. Jestem bardziej zainteresowany codziennymi wydarzeniami na świecie: 
• Zdecydowanie tak – 8 uczestników 
• Raczej tak – 13 uczestników 
• Nie mam zdania – 3 uczestników 
• Raczej nie – 0 uczestników 
• Zdecydowanie nie – 3 uczestników 

23. Lepiej podejmuję decyzje: 
• Zdecydowanie tak – 12 uczestników 
• Raczej tak – 9 uczestników 
• Nie mam zdania – 4 uczestników 
• Raczej nie – 1 uczestnik 
• Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

24. Bardziej interesuję się sprawami Europy: 
• Zdecydowanie tak – 11 uczestników 
• Raczej tak – 11 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestników 
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• Raczej nie – 2 uczestników 
• Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

Wnioski: 

Dla pytań 3. – 24., dotyczących rozwiniętych i nabytych kompetencji, odczuć 
uczestników w zakresie wykonanego postępu, odpowiedzi „Zdecydowanie tak” 
stanowią 40,24%, „Raczej tak” stanowią 40,74%, „Nie mam zdania” stanowią 14,31%, 
Raczej nie stanowią 2,52%, a „Zdecydowanie nie” stanowią 2,19%. Oznacza to, że 
odpowiedzi pozytywne stanowią 80,98%, neutralne 14,31%, natomiast negatywne 
zaledwie 4,71%. Pozwala to wysunąć wniosek mówiący o wysoce pozytywnym 
wpływie projektu na rozwój kompetencji już posiadanych przez uczestników, nabyciu 
wielu nowych, których wcześniej uczestnicy nie mieli okazji zdobyć. Bazując na 
odpowiedziach udzielonych przez uczestników, zdecydowana większość 
uczestników1: 

Młodzież uczestnicząca w projekcie rozwinęła przede wszystkim swoje 
kompetencje/umiejętności: 

• cyfrowe (np. korzystanie z Internetu, mediów społecznościowych oraz 
komputerów stacjonarnych na potrzeby mojej nauki, pracy oraz dla celów 
osobistych); 

• nauki (niezależne planowanie i realizowanie własnej ścieżki nauki); 
• społeczne i obywatelskie (np. docenianie wartości innych kultur i lepsze 

rozumienie takich koncepcji jak demokracja, sprawiedliwość, równość, 
obywatelstwo, prawa obywatelskie); 

• poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości (np. jak rozwinąć pomysł i wcielić go 
w życie); 

• świadomości i wyrazistości kulturowej (np. prezentowanie siebie w sposób 
kreatywny czy lepsze rozumienie sztuki i mediów). 

Ponadto, dowiedziała się jak: 
• myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności analityczne) 
• znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności 

rozwiązywania problemów); 
• planować i organizować zadania i czynności; 
• współpracować w grupie. 

                                                   
1 Przez zdecydowaną większość rozumie się sytuację, w której ponad 75% wszystkich udzielonych 
odpowiedzi stanowią odpowiedzi „Zdecydowanie tak” oraz „Raczej tak”. 
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Ponadto: 

• poprawiła swoje techniczne/ zawodowe umiejętności/ kompetencje; 
• stała się bardziej pewna siebie i przekonana o swoich umiejętnościach; 
• potrafi współpracować z osobami z innych środowisk i kultur; 
• potrafi się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach; 
• potrafi myśleć i analizować informacje w sposób krytyczny; 
• stała się bardziej tolerancyjna w stosunku do innych osób i zachowań; 
• stała się bardziej ciekawa i otwarta na nowe wyzwania; 
• stała się bardziej zainteresowana codziennymi wydarzeniami na świecie; 
• lepiej podejmuje decyzje; 
• stała się bardziej zainteresowana sprawami w Europie. 

Uwzględniając powyższe wyniki, a także dołączając do nich pozytywny wydźwięk 
danych jakościowych, zebranych z wypowiedzi uczestników na temat realizowanego 
programu oraz nabytych i/lub rozwiniętych kompetencji, realizacja projektu stała na 
bardzo wysokim poziomie merytorycznym, będącym efektem udanej współpracy 
instytucji zaangażowanych w realizację projektu, która pozwoliła na stworzenie realnej 
odpowiedzi na istniejące potrzeby uczestników. Zakresie stworzenia szansy 
wszechstronnego rozwoju zawodowego i społecznego. 

 

 
Dzięki udziałowi w stażu: 

1. Sądzę, że wzrosły moje szanse na to, aby otrzymać nową lub lepszą pracę: 
• Zdecydowanie tak – 14 uczestników 
• Raczej tak – 10 uczestników 
• Nie mam zdania – 2 uczestników 
• Raczej nie – 1 uczestnik 

2. Mam lepsze wyobrażenie na temat moich celów i aspiracji zawodowych: 
• Zdecydowanie tak – 10 uczestników 
• Raczej tak – 14 uczestników 
• Nie mam zdania – 3 uczestnik 

3. Mam lepsze możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia w swoim kraju: 
• Zdecydowanie tak – 15 uczestników 
• Raczej tak – 7 uczestników 
• Nie mam zdania – 4 uczestnik 
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• Raczej nie – 0 uczestników 
• Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

4. Jestem lepiej przygotowany do podejmowania zadań wymagających 
większej odpowiedzialności: 

• Zdecydowanie tak – 10 uczestników 
• Raczej tak – 10 uczestników 
• Nie mam zdania – 5 uczestnik 
• Raczej nie – 1 uczestnik 
• Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

5. Mogę sobie wyobrazić pracę w innym kraju w przyszłości? 
• Zdecydowanie tak – 10 uczestników 
• Raczej tak – 12 uczestników 
• Nie mam zdania – 5 uczestników 

6. Mogę sobie wyobrazić pracę w kraju odbycia stażu w przyszłości? 
• Zdecydowanie tak – 9 uczestników 
• Raczej tak – 13 uczestników 
• Nie mam zdania – 3 uczestników 
• Raczej nie – 0 uczestników 
• Zdecydowanie nie – 2 uczestników 

7. Chciałbym pracować w środowisku międzynarodowym? 
• Zdecydowanie tak – 10 uczestników 
• Raczej tak – 9 uczestników 
• Nie mam zdania – 3 uczestników 
• Raczej nie – 5 uczestnik 

Wnioski: 

Odpowiedzi Zdecydowanie tak stanowią 41,27%, Raczej tak stanowią 39,68%, Nie 
mam zdania stanowią 13,23%, Raczej nie stanowią 3,70%, natomiast „Zdecydowanie 
nie” stanowią 2,12% wszystkich odpowiedzi. Oznacza to, że odpowiedzi pozytywne 
stanowią 80,95%, neutralne 13,23%, natomiast negatywne zaledwie 5,82%. Pozwala 
to wysunąć wniosek mówiący o wysoce pozytywnym wpływie projektu na 
uczestników względem ich przyszłych aktywności zawodowych, u zdecydowanej 
większości przyczyniając się do2:  

• zwiększenia ich szans na to, aby otrzymać nową lub lepszą pracę; 

                                                   
2 Przez zdecydowaną większość rozumie się sytuację, w której ponad 75% wszystkich udzielonych 
odpowiedzi stanowią odpowiedzi „Zdecydowanie tak” oraz „Raczej tak”. 
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• poprawy wyobrażenie na temat ich celów i aspiracji zawodowych; 
• podniesienia możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia w swoim kraju; 
• zwiększenia otwartości na pracę w innym kraju (w tym w kraju odbycia stażu) 

w przyszłości. 

Uwzględniając powyższe wyniki, a także dołączając do nich pozytywny wydźwięk 
danych jakościowych, zebranych z wypowiedzi uczestników na temat realizowanego 
programu, można wysnuć wniosek, iż realizacja projektu przyczyniła się do 
ukształtowania wśród uczestników aktywnych, otwartych, ale także odpowiedzialnych 
postaw, które coraz częściej są poszukiwane przez pracodawców. Uczestnicy są lepiej 
przygotowani do wejścia na rynek pracy, posiadając świadomość i wyobrażenie na 
temat możliwości, celów, potencjalnych ścieżek kariery, ale także mają większą 
skłonność do podejmowania nowych wyzwań, w tym nauki czy zatrudnienia w innym 
państwie, oferującym możliwości rozwoju. 


