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Wstęp 

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic” 

realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1.Mobilnośc edukacyjna- Wyjazdy 

uczniów    i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe przeprowadzonej 

wśród uczestników projektu w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie. W trakcie ewaluacji 

zbierano informacje pochodzące z następujących źródeł:  

- z ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników na platformie Classroom,  

- z raportów z odbycia praktyk złożonych w systemie Mobility Tool przez uczestników 

projektu,  

- z wywiadów z nauczycielami opiekunami praktyk,  

- z wydanych certyfikatów Europass Mobility 

-  z wywiadów z nauczycielami zawodowcami prowadzącymi zajęcia z uczniami stażystami 

Na podstawie zebranych danych sporządzono poniższy raport, w którym przedstawiono wyniki 

badań, komentarze oraz wnioski do dalszej efektywnej pracy przy pisaniu i realizacji kolejnych 

projektów. 

 

 

1. Informacje ogólne 

Projekt „Praktyki zawodowe bez granic” przewidziany był do realizacji w terminie 01.09.2019 roku 

do 31.08.2021 roku, ale ze względu na wystąpienie nieoczekiwanych okoliczności pandemii wirusa 

COV-19 termin realizacji projektu przesunięto do dnia 01.09.2022 r.  

Z założenia projektu uczestnikami tego projektu 3 zagranicznych mobilności mieli byli uczniowie 

klas drugich kształcący się w zawodach: technik elektronik (15), technik elektryk (9), technik 

mechanik (10), technik informatyk (16), technik analityk (10) i technik technologii chemicznej 

(5).Niestety pandemia COV19 pokrzyżowała te założenia projektu. Zajęcia przygotowawcze do 

projektu odbyli uczniowie będąc uczniami klas drugich, natomiast udział w stażach z 

poszczególnych mobilności przesunął się trochę w czasie. Poszczególne mobilności odbyły się w 

następujących terminach: 

Hiszpania Sewilla staż 22.02. – 05.03.2021r. 19 osób 

Portugalia Braga staż 05. – 16.07.2021r. 20 osób 

Węgry Veszprem staż 20.09. – 01.10.2021r. 26 osób 

 Łącznie 65 uczniów poprzez udział w projekcie miało możliwość m. in.: -podniesienia poziomu 

kluczowych kompetencji i umiejętności, uzyskania lepszych wyniki w nauce i zdobycia motywacji 

do dalszej nauki, zastosowania teorii w praktyce, zwiększenia swoich  szans zatrudnienia i 

polepszenie perspektyw kariery na europejskim rynku pracy, doskonalenia znajomości języków 
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obcych, zwłaszcza branżowych,  usamodzielnienia się i  wzrostu poczucia własnej wartości, a także 

wzmocnienia poczucia tożsamości europejskiej oraz podniesienia poziomu świadomości 

międzykulturowej 

Pierwsza mobilność projektu- staż w Hiszpanii 

W pierwszej mobilności projektu, która miała miejsce w dniach 22.02. – 05.03.2021r r. 

uczestniczyło w sumie 19 uczniów (jeden uczeń niestety nie wziął udziału w mobilności ze względu 

na pozytywny wynik testu na Cov 19) Zespołu Szkół Technicznych oraz 2 nauczycieli opiekunów. 

Projekt był skierowany do 2 uczniów reprezentujących branżę elektryczną, 6 uczniów branżę 

informatyczną i 5-ciu kolejnych uczniów kształcących się w branży elektronicznej i 6 uczniów z 

branży analitycznej  

 

Druga mobilność projektu – staż w Portugalii 

Uczestnikami drugiej części mobilności projektu „Praktyki zawodowe bez granic” było 20 uczniów 

w tym: 10 uczniów z branży technik informatyk, 4 uczennice z branży technik analityk, 2 uczniów 

techników elektryków oraz 4 uczniów techników elektroników. Odbyli oni staż w firmach 

informatycznych w Bradze w dniach 05. – 16.07.2021 roku. Opiekunami praktyki było również 2 

nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie. 

 

 Trzecia mobilność projektu- staż na Węgrzech 

Trzecia mobilność projektu objęła 26 uczniów Zespołu Szkół Technicznych z następujących branż: 

10 mechaników, 5 elektryków, 6 elektroników i 5 technologów chemicznych. Odbywali oni staż na 

Węgrzech w miejscowości Veszprém w terminie od 20.09. – 01.10.2021 roku. Uczniom 

towarzyszyło 2 nauczycieli opiekunów ze szkoły.  

      2. Cele i obszary ewaluacji  

2.1. Cele ewaluacji 

 Zbadanie, czy założone cele w projekcie zostały prawidłowo zrealizowane  

 Zbadanie, czy osiągnięto zaplanowane efekty uczenia się 

2.2. Obszary ewaluacji 

Ewaluację projektu przeprowadzono w dwóch obszarach: 

a) na poziomie projektu 

W tym obszarze zakres ewaluacji obejmował: 

- proces kwalifikacji uczestników na staż 

- przygotowanie pedagogiczne, kulturowe, językowe oraz zawodowe 

- organizację stażu 

- współpracę partnerską 
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     b)  na poziomie uczestnika projektu 

W tym obszarze ewaluacja obejmowała realizację programu stażu w zakresie:  

- nadzoru merytorycznego w trakcie stażu 

- poziomu satysfakcji uczestnika 

- wpływu i oddziaływania na uczestników 

- podniesienia umiejętności i kompetencji językowych 

- podniesienia kompetencji zawodowych  

- wykorzystania zdobytej wiedzy i doświadczenia 

    

 3.  Narzędzia i metody badawcze 

- ankiety na platformie Classroom 

- raport w systemie Mobility Tool 

- wywiady 

- obserwacja 

- analiza dokumentacji 

Próba badawcza: uczniowie stażyści 

                               nauczyciele ZST 

                               rodzice stażystów 

                               pracodawcy 

                               szkoła partnerska 

 4. Termin ewaluacji: 01.10. 2019 r. - 31.08.2022r. 

Ewaluacja przeprowadzono na różnych etapach trwania projektu: przed rozpoczęciem stażu, w 

trakcie trwania stażu i po zakończeniu stażu.                              

5. Przypomnienie celów założonych do realizacji w projekcie 

W wyniku rozmów z rodzicami, pracodawcami, nauczycielami i przede wszystkim samymi 

uczniami wytyczono następujące cele projektu: 

GŁÓWNE:  

-podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności szczególnie przydatnych na rynku 

pracy 

-poprawa jakości i poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia ZST 

-kształcenie świadomości, że uczenie się przez całe życie jest kluczową kompetencją 

współczesnego pracownika 

-zwiększenie efektywności uczenia języków, wzmacnianie motywacji ich znajomości, budowanie 

świadomości międzykulturowej UE 
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-uczenie szacunku dla godności drugiego człowieka, uczenie, jakimi wartościami są prawa 

człowieka i mniejszości narodowych, że ich respektowanie jest warunkiem demokracji;  

-zapobieganie radykalizacji postaw 

SZCZEGÓŁOWE 

-pogłębienie wiedzy zawodowej i umiejętności jej zastosowania w praktyce, w rzeczywistym 

środowisku pracy 

-zapoznanie z nowoczesnymi procesami technologicznymi, metodami, organizacją pracy w firmach 

zagranicznych 

-wzmocnienie synergii kształcenia zawodowego w szkole i u pracodawcy 

-kształcenie umiejętności planowania, samodzielnej i zespołowej pracy, szacunku dla kompetencji, 

wiedzy, odpowiedzialności za podejmowane działania, porozumiewania się w języku obcym 

branżowym 

-poprawa jakości i skuteczności kształcenia, wyników egzaminów z kwalifikacji w zawodzie 

-rozbudzenie chęci podwyższania kwalifikacji 

-kształcenie otwartości, szacunku dla odmienności kulturowej 

-zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZST 

6. Założone w projekcie narzędzia nauczania i szkolenia osób uczących się i kadry 

ZST stale dąży do podnoszenia jakości i zwiększania atrakcyjności kształcenia zawodowego 

oraz podwyższenia szans absolwentów na rynku pracy. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji 

uczniów jako przyszłych pracowników jest obszarem, który wymaga stałej poprawy. W tym celu 

nieustannie definiuje na nowo potrzeby uczniów, szkoły, dąży do poprawy obszarów, których 

funkcjonowanie można ulepszyć lub poprawić. Ambicją szkoły jest takie wykształcenie przyszłych 

techników, którzy dzięki zdobytym umiejętnościom i wiedzy bez trudu zdobędą zgodną z 

kwalifikacjami pracę i pokierują w przyszłości swoją karierą zawodową, dostosowując się do 

zmiennych warunków rynkowych. Nabycie kwalifikacji zawodowych i zdolności wykorzystywania 

ich w praktyce nie jest możliwe, jeśli kształcenie ograniczone jest do szkolnej edukacji. Musi być 

ona połączona z praktyką w zakładach pracy funkcjonujących w krajach europejskich, ponieważ 

dopiero wówczas uczniowie mają sposobność weryfikacji swoich umiejętności w warunkach 

rzeczywistych i uzyskują możliwość podnoszenia kwalifikacji. Jedną z nich jest komunikatywność 

– konieczność posługiwania się poza granicami j. obcym pozwala na pokonanie obaw związanych 

z jego używaniem, stanowi świetną motywację do nauki i doskonalenia kompetencji 

lingwistycznych, w tym branżowego słownictwa. Po drugie istotną wartością odbywanych staży 

zagranicznych jest doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów, logicznego myślenia, 

komunikatywności i umiejętności pracy w grupie. Ogromne znaczenie ma także kontakt z 
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pracownikami i pracodawcami z krajów europejskich, co wpływa na oswojenie inności, która 

przestaje być rozumiana jako obcość. Niezwykle istotne w przygotowaniu dobrej kadry technicznej 

jest zapewnienie uczniom kontaktu z nowoczesnymi procesami technologicznymi i poznanie 

organizacji pracy i sposobu zarządzania w przedsiębiorstwach zagranicznych. Doświadczenie pracy 

poza granicami, w trakcie której uczeń wykorzystuje swoje dotychczasowe umiejętności i wiedzę, 

zdobywa na tej podstawie nowe kompetencje, radzi sobie z zadaniami w obcym środowisku, używa 

w komunikacji j. obcego, spotyka się z odmienną kulturą, mentalnością, przyczynia się do 

budowania poczucia sprawczości, kontroli nad swoim życiem, a co za tym idzie poczucia własnej 

wartości, gotowości do rozwoju i podejmowania kolejnych wyzwań. Staż w firmach 

wykorzystujących nowoczesne technologie, nowocześnie zarządzanych staje się motywacją do 

podnoszenia kwalifikacji. Obycie w pracy w takich miejscach pozwala przełamać bariery mentalne 

i buduje przekonanie młodych ludzi, że są sobie w stanie poradzić na rynku poza granicami kraju, 

co sprzyja mobilności zaw. Analiza zrealizowanych projektów mobilności wykazała pozytywny i 

długotrwały wpływ w wielu wymiarach edukacji szkolnej. Dlatego planujemy nie tylko 

kontynuować, ale zwiększać mobilność włączając do niej uczniów wszystkich zawodów. 

Prowadzimy poszukiwania nowych i rozwijamy współpracę z obecnymi Partnerami. Rozwój 

kontaktów zagranicznych jest jednym z naszych priorytetów w zakresie powiększania oferty 

edukacyjnej. Uczniowie oczekują od szkoły, że zdobędą solidne przygotowanie do zawodu i będą 

mieli możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, a realizacja tego projektu stwarza takie 

możliwości. Staże umożliwią uczestnikom wykorzystanie nabytych umiejętności i ich doskonalenie 

oraz poszerzenie horyzontów zawodowych o treści pozaprogramowe. Certyfikat uczestnictwa w 

zagranicznych praktykach zawodowych jest ceniony nie tylko przez uczniów ale również przez 

pracodawców. Współpraca ZST z przedsiębiorstwami jest jednym z najważniejszych elementów 

kształcenia zawodowego, a program zagranicznych staży doskonale uzupełnia i wzbogaca ofertę 

szkoły w tym zakresie. Opiekunowie stażu towarzyszą uczniom, zdobywają doświadczenia 

merytoryczne i organizacyjne, które mogą wykorzystać w swojej pracy, podwyższając jej jakość. 

Pobyt poza krajem skłania nauczycieli do porównania różnych metod nauczania i inspiruje do 

zmian, przyjmowania dobrych praktyk. Taki pedagog przekonany o konieczności zmian będzie 

mógł przekonywać skutecznie także swoich uczniów, że uczenie się przez całe życie jest kluczową 

kompetencją współczesnego pracownika. Funkcja opiekuna wymaga od nauczyciela stałego 

towarzyszenia podopiecznym, więc ma on okazję poznać lepiej ich osobowości i talenty, mocne i 

słabe strony, ma więcej czasu na rozmowy, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i kształtowania 

opinii, sposobu patrzenia na odmienną rzeczywistość, w której przebywają, kształcenie postaw 

tolerancji, szacunku dla kultury kraju goszczącego. Wspólny pobyt daje pedagogom sporą wiedzę 

o młodych charakterach i staje się solidną podstawą udanej współpracy szkoły z samymi uczniami 
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oraz ich rodzicami. Wszystko to wpłynie bezpośrednio na podniesienie jakości pracy szkoły: 

podniesienie jakości nauczania szczególnie w ramach kształcenia zawodowego, uatrakcyjnienie 

oferty szkoły, współpracy z partnerami zagranicznymi opartej na wymianie doświadczeń, 

wdrażanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w szkole oraz upowszechnianie ich w 

środowisku lokalnym. 

 Nabyte lub rozwinięte przez uczestników projektu umiejętności i kompetencje to: 

Wiedza: 

-znajomość produktów i technologii z danego obszaru zawodowego, prawa pracy  

-znajomość obowiązków pracownika i pracodawcy 

-znajomość zasad ergonomii pracy i organizacji stanowiska pracy 

-poszerzenie słownictwa z zakresu terminologii zawodowej,  

Umiejętności: 

oświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku, 

zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy, 

podwyższenie poziomu płynnej komunikacji w języku obcym,  

umiejętność adaptacji i pracy w międzynarodowym otoczeniu, 

kreatywność, umiejętność planowania i zarządzania czasem, 

umiejętność radzenia sobie ze stresem,  

umiejętność pracy grupowej, 

umiejętność posługiwania się wysokospecjalistycznym sprzętem i maszynami,  

umiejętność zarządzania sobą i swoją pracą 

umiejętność kreatywnego i krytycznego myślenia 

Postawy: 

poczucie pewności siebie, inicjatywa,  

elastyczność osób biorących udział w projekcie jako potencjalnych przyszłych, mobilnych 

pracowników 

poszerzenie horyzontów zawodowych 

odpowiedzialność, dbałość o wysoką jakość pracy, komunikatywność, sumienność,  

uczciwość, pracowitość, operatywność, zdyscyplinowanie, zaangażowanie w pracę,  

motywacja do podjęcia pracy, otwartość na zmiany, dążenie do rezultatów, chęć podnoszenia 

kwalifikacji,  

dokładność i rzetelność, odpowiedzialność 

Niewątpliwie uczestnicy wyniosą wiele korzyści ze stażu, będą to m.in.: 

• Otwartość na nową kulturę, akceptacja różnic kulturowych, poznanie nowego kraju 
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• Przełamanie barier językowych, zwiększenie świadomości użycia języka obcego, podniesienie 

poziomu znajomości j. obcego w zakresie zawodowym 

• Poznanie nowatorskich rozwiązań stosowanych w zakładach pracy 

• Zdobycie umiejętności organizacji i zarządzania własnych czasem  

• Zdobycie cennych umiejętności i nawyków zawodowych, które zaowocują w karierze zawodowej 

• Nawiązanie cennych zagranicznych znajomości 

•Poznanie dyscypliny i organizacji pracy w firmie 

•Poznanie potrzeb zatrudnieniowych pracodawców europejskich 

• Radzenie sobie w sytuacjach trudnych 

 

7. Realizacja założeń projektu, celów i efektów uczenia się  

7.1 Wyniki ewaluacji na poziomie projektu 

Ewaluacja przed rozpoczęciem stażu miała postać zebrania informacyjnego, na którym 

uczniowie stażyści i ich rodzice/ prawni opiekunowie otrzymali informacje na temat przebiegu 

rekrutacji na szkolenie/ staż, programu i przebiegu wyjazdu na staż, organizacji wyjazdu, ilości 

opiekunów, zasadach bezpieczeństwa, miejscu pracy, kosztach wyjazdu i pobytu na stażu, miejscu 

zakwaterowania. Podczas spotkania przeprowadzono rozmowy z rodzicami i uczestnikami stażu na 

temat ich oczekiwań na stażu, ich doświadczenia zawodowego, pobytu za granicą, wiedzy o kulturze 

Węgier, Portugalii i Hiszpanii, a także wiedzy o zagranicznym środowisku pracy. Wszystkie 

zebrane informacje uwzględniono przy organizacji szkolenia/ stażu, a także zajęć 

przygotowawczych do stażu. Poszczególnych uczniów do firm przydzielili w przypadku Węgier 

partnerzy projektu ze szkoły Veszprémi SZC Jendrassik-VeneszSzakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája w przypadku Hiszpanii dobrali przedstawiciele EuroMind analizując 

wypełnione przez uczniów CV oraz poprzez rozmowę przeprowadzoną przez Skype'a, w przypadku 

Portugali partnerzy projektu z Bragamob. 

    Realizacja założonych w projekcie celów sprawdzana była trakcie trwania projektu poprzez 

rozmowy z nauczycielami, ze stażystami, z opiekunami stażystów, przedstawicielami instytucji 

przyjmującej oraz koordynatorami projektu. Opiekunowie stażystów, którzy jako osoby 

towarzyszące wyjechali z uczniami na staż, pełnili również rolę ewaluatorów. Prowadzili oni ciągły 

monitoring zarówno w miejscach stażu jak i w miejscu zakwaterowania. 

Po powrocie ze stażu uczniowie wzięli udział w badaniu ankietowym dotyczącym realizacji 

projektu, w którym uczestniczyli. Ponadto wypełniali oni raporty on-line w systemie Mobility Tool, 

ankiety na platformie Classroom, a także dokonano analizy dokumentacji stażu każdego ucznia 

sprawdzając dzienniczek stażu i otrzymaną dokumentację fotograficzną.  
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Stażyści otrzymali również dokumenty Europass, w których znajduje się potwierdzenie nabytych 

umiejętności podczas realizacji całego stażu. 

 

Ewaluacja procesu kwalifikacji uczestników 

Proces kwalifikacji uczestników przebiegał zgodnie z założonymi wytycznymi w dniach od 

03.09 do 09.10.2019 roku i pozwolił on na ostateczne wyłonienie uczestników stażu. W skład 

komisji rekrutacyjnej weszły następujące osoby: dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie, 

koordynator projektu, wychowawca oraz nauczyciel języka obcego obowiązującego w danej grupie 

wyjazdowej i specjalizacji. Komisja rekrutacyjna w szczególności dała szansę uczniom 

wywodzącym się z rodzin wielodzietnych, rozbitych lub zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym lub też uczniom o obniżonym standardzie życiowym lub wywodzących się z 

gospodarstwa domowego zagrożonego bezrobociem, Przeprowadzony proces rekrutacji pomógł 

także określić poziom posiadanych kompetencji językowych i zawodowych przyszłych stażystów. 

Uzyskane podczas rekrutacji informacje przyczyniły się do odpowiedniego zaplanowania zajęć 

przygotowawczych. 

Analizując wypowiedzi po przeprowadzonej rekrutacji wszyscy uczniowie ocenili proces 

kwalifikacji uczestników bardzo wysoko, nikt z uczniów nie miał żadnych zastrzeżeń do 

przeprowadzonej rekrutacji. 

Ewaluacja zajęć z przygotowania pedagogicznego, językowego, zawodowego 

i kulturoznawczego 

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, bazując na doświadczeniu z poprzednich projektów, dokonano 

wyboru tematyki zajęć przygotowawczych i ustalono harmonogram spotkań dla uczniów przed 

wyjazdem na staże. W ramach efektywnego przygotowania do wyjazdów zrealizowane zostały:  

- zajęcia kulturowe: 10 godzin (obejmujące zapoznanie się z historią, kulturą, sztuką, mediami, 

religią, kuchnią, wybitnymi postaciami historycznymi oraz współczesnymi idolami, miejscami 

wartymi odwiedzenia w Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech) 

- warsztaty językowe w zakresie komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa 

branżowego dla poszczególnych zawodów: 20 godzin (Hiszpania, Portugalia - język angielski, 

Węgry - język niemiecki, technolodzy chemiczni - język angielski) 

- kurs języka hiszpańskiego online dla wyjeżdżających na staż do Hiszpanii 

- zajęcia związane z tematyką realizowanego projektu - 20 godzin (zawodowe zajęcia dydaktyczne 

dla poszczególnych zawodów obejmujące wprowadzenie do rodzaju prac przewidzianych do 

wykonania w konkretnych firmach, na konkretnych stanowiskach pracy) 

- zajęcia z przygotowania pedagogicznego - 10 godzin (integracja uczestników, przygotowanie ich 

do dłuższej nieobecności poza domem i rozłąki z bliskimi, radzenia sobie w sytuacjach stresujących 
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w różnych okolicznościach, umiejętność współpracy w międzynarodowym zespole, niezbędny 

ekwipunek na czas wyjazdu, zasady zachowania, normy etyczne podczas wyjazdu) 

 Zajęcia te obejmowały program i zagadnienia nie objęte programem nauczania w szkole i zostały  

prowadzone przez nauczycieli szkoły oraz specjalistów spoza niej (np. z zakresu obrabiarek CNC), 

wyselekcjonowanych przez Dyrektora szkoły na podstawie ich kwalifikacji, doświadczenia oraz 

chęci prowadzenia takich zajęć. Zajęcia odbywały się w soboty, a harmonogram zajęć został 

ustalony na spotkaniu z uczestnikami trzech mobilności z uwzględnieniem ich preferencji 

związanych często z czynnikami niezależnymi od nich (np. dogodność dojazdu ze znacznie 

oddalonych od szkoły miejscowości w dni wolne od pracy). Na zajęciach organizacyjnych ze 

stażystami oraz ich opiekunami zostały przekazane wszelkie informacje związane z działaniami w 

ramach projektu, wyjazdem na staż, harmonogram stażu, obowiązujące regulaminy i zasady 

postępowania. W czasie spotkania organizacyjnego tuż przed wyjazdem uczniowie i ich 

opiekunowie podpisali stosowne umowy, regulamin stażu, nastąpiła wypłata środków pieniężnych 

i przekazanie dokumentów do wyrobienia EKUZ. Wszelkie działania przygotowawcze 

nadzorowane były przez koordynatora projektu. 

Powyższe zajęcia zostały przez uczestników stażu  ocenione w następujący sposób: 

 Zajęcia językowe 

1.Jak oceniasz swój poziom wiedzy z zakresu komunikowania się w języku obcym 

zawodowym przed odbytym szkoleniem? 

bardzo wysoko       wysoko średnio        nisko bardzo nisko 

2 19 28 13 3 

      2.Jak oceniasz sposób prowadzenia zajęć i stosowane metody? 

bardzo dobrze       dobrze średnio        źle bardzo źle 

45 10 10 0 0 

      3.Jak oceniasz przydatność materiałów dydaktycznych prezentowanych przez osoby szkolące? 

przydatne mało przydatne nieprzydatne        słabe bardzo słabe 

63 2  0 0 

      4.Czy tematyka i sposób prowadzenia zajęć były ciekawe? 

zdecydowanie tak       raczej tak ani tak, ani nie zdecydowanie nie bardzo słaby 

35 20 10 0 0 

     5.Czy treści szkolenia przekazywane były w sposób przystępny i zrozumiały? 

zdecydowanie tak      raczej tak  ani tak, ani nie        raczej nie zdecydowanie nie 

38 25 2 0 0 

      6.Jak oceniasz swoją aktywność podczas tych zajęć? 

bardzo wysoko      wysoko średnio        nisko bardzo nisko 

10 38 10 7 0 

      7.Czy odpowiadało Ci tempo tych zajęć? 

zdecydowanie tak       raczej tak ani tak, ani nie       raczej nie  zdecydowanie nie 

28 33 2 2 0 

      8.Co sądzisz o czasie trwania całego kursu językowego? 

za krótki odpowiedni za długi        słabe bardzo słabe 
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5 60  0 0 

      9.Jak oceniasz swój poziom wiedzy po kursie językowym 

bardzo wysoko       wysoko średnio        nisko bardzo nisko 

6 50 9 0 0 

     10.Jaka jest Twoja ogólna ocena szkolenia 

bardzo wysoka       wysoka średnia        niska bardzo niska 

25 30 10 0 0 

     11. Czy szkolenie spełniło Twoje oczekiwania? 

zdecydowanie tak       raczej tak ani tak, ani nie       raczej nie  zdecydowanie nie 

55 10 0 0 0 

 12.Jakie są Twoje uwagi, którymi chcesz się podzielić odnośnie przeprowadzanych zajęć? 

Brak uwag 

        Z powyższej ankiety można wnioskować, iż wszyscy uczestnicy byli  zadowoleni z odbytych 

szkoleń. Nie wnosili żadnych uwag.  

Po rozmowie z nauczycielami przeprowadzającymi zajęcia stwierdzono, że kursy językowe spełniły 

oczekiwania beneficjentów. Uczniowie aktywnie włączali się w pracę na zajęciach, co przyczyniło 

się w efekcie końcowym do poprawienia umiejętności z zakresu komunikowania się w danym 

języku mobilności. Dla większości osób tematyka zajęć, a także sposoby ich prowadzenia były 

ciekawe. Tematyka zajęć dla wszystkich uczestników warsztatów okazała się być przydatną, a 

tempo pracy było odpowiednie. 

 

 zajęcia przygotowawcze kulturowe, pedagogiczne i zawodowe 

W trakcie  zajęć kulturowych uczniowie poznawali jak najdokładniej dany kraj, w którym mieli 

odbywać staż, poznawali elementy języka i kultury. Wszystkie zaplanowane tematy zostały przez 

prowadzących zrealizowane, a efektem tych zajęć są przygotowywane przez uczniów prezentacje 

multimedialne i filmiki z zajęć.  

W trakcie zajęć pedagogicznych uczniowie zapoznawali się ze sobą, wykonywali zadania mające 

na celu poznanie swoich mocnych i słabych stron, przyswoili sobie techniki radzenia sobie ze 

stresem, a także z sytuacją dłuższego pobytu poza domem. Zostali również zapoznani 

z niezbędnikiem wyposażenia na wyjazd. 

Zajęcia zawodowe ze stażystami miały na celu zapoznanie się z firmami przyjmującymi uczniów 

na staż, ich specyfiką, harmonogramem pracy, przydziałem obowiązków w firmie, rodzajem 

wykonywanych prac. Podczas zajęć mieli okazję poćwiczyć umiejętności niezbędne do 

wykonywania zadań w firmach. 

Tak przestawiają się wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników dotyczącej zajęć: 
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1.Jak oceniasz informacje otrzymane przed wyjazdem na staż na zajęciach przygotowawczych? 

bardzo dobre       dobre wystarczające        słabe bardzo słabe 

50 5 10 0 0 

 2.Jak oceniasz przydatność przygotowanych i przekazanych materiałów dydaktycznych? 

bardzo dobre       dobre wystarczające        słabe bardzo słabe 

60 5 0 0 0 

3.Jak oceniasz przedstawione na zajęciach zagadnienia w odniesieniu do stażu? 

bardzo dobry       dobry wystarczający        słaby bardzo słaby 

55 10 0 0 0 

4.Jak oceniasz wybór miejsca i czasu tych zajęć? 

bardzo dobre       dobre wystarczające        słabe bardzo słabe 

45 20 0 0 0 

5.Jak oceniasz użyteczność informacji uzyskiwanych w trakcie tych zajęć? 

bardzo dobra       dobra wystarczająca        słaba bardzo słaba 

65  0 0 0 

7.Jak oceniasz organizację zajęć? 

bardzo dobra       dobra wystarczająca        słaba bardzo słaba 

55 10 0 0 0 

 

Większość ankietowanych uznało, że zajęcia były bardzo dobrze zorganizowane przed odbyciem 

stażu zagranicznego i pozwoliły uczestnikom na poszerzenie swojej wiedzy, a więc można 

stwierdzić, iż zagadnienia i problematyka były trafnie dobrane. Uczestnicy wskazali też, że zajęcia 

były prowadzone w sposób przystępny i zrozumiały, a atmosfera sprzyjała wymianie doświadczeń. 

Na zajęciach branżowych zawodowych beneficjenci chwalili sobie podejście nauczycieli do 

uczniów w trakcie zajęć.  Z powyższych danych wnioskować należy, że zajęcia spełniły 

oczekiwania ankietowanych pod względem merytorycznym i organizacyjnym.  

Po ukończeniu wszystkich zajęć przeprowadzony został test przyrostu wiedzy z każdego z nich. 

Wyniki w procentach przedstawiają się następująco: 

branża Zajęcia 

zawodowe  

dla technika 

mechanika 

Zajęcia 

zawodowe  

dla technika 

elektronika 

Zajęcia 

zawodowe  

dla technika 

elektryka 

Zajęcia zawodowe  

dla technika 

informatyka 

Zajęcia zawodowe  

dla technika analityka 

i technologa 

Test na 

wejściu 

28,48% 28,33% 31,66% 36,02% 48% 

Test na 

wyjściu 

98,78% 96,73% 99,66% 91,97% 93,33 

Przyrost 

wiedzy w % 

70,3% 64,40% 68,01,1% 55,95% 45,33% 

 

branża Zajęcia 

kulturowe 

Węgry 

Zajęcia 

kulturowe 

Portugalia 

Zajęcia 

kulturowe 

Hiszpania 

Test na wejściu 35,19% 48,95% 39,58% 
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Test na wyjściu 70,90% 82,45% 77,5% 

Przyrost wiedzy 

w % 

35,71% 33,50% 37,92% 

 

branża Zajęcia 

językowe 

Węgry 

Zajęcia 

językowe 

informatyk 

Hiszpania 

Zajęcia 

językowe 

Elektryk i 

elektronik 

 

Zajęcia 

językowe  

Analityk i 

technolog 

chemiczny 

Zajęcia 

językowe 

informatyk 

Portugalia 

Test na wejściu 44,19% 68,12% 30,16% 31,95% 44,5% 

Test na wyjściu 77,90% 91,45% 70,45% 85,62% 93,78% 

Przyrost wiedzy 

w % 

33,71% 23,33% 40,29% 53,67% 49,28% 

 

 

Analizując wyniki testów można zauważyć, że po odbytych zajęciach u uczniów nastąpił znaczny 

przyrost wiedzy. Można wnioskować zatem, iż uczniowie w pełni skorzystali z tych zajęć, zdobyli 

nowa przydatną im wiedzę oraz usystematyzowali dotychczasowe umiejętności.  

Wnioski:  

1.Program zajęć został odpowiednio dopasowany do potrzeb uczestników. 

2.Materiały szkoleniowe były dobrze przygotowane, zajęcia odbywały się w dogodnych terminach. 

3. Zajęcia przygotowawcze okazały się przydatne dla uczestników stażu. 

4.Liczne grupy językowe nie zmniejszyły szans uczestników na wysoką aktywność na zajęciach. 

Rekomendacje: 

Przeprowadzać zajęcia dostosowane do potrzeb i poziomu uczestników jak do tej pory. 

 

c) Ocena organizacji szkolenia 

 staż uczniów (transport, zakwaterowanie, koszty) 

Wszyscy uczniowie biorący udział w stażach dokonali oceny stażu pod względem 

organizacyjnym. Zadano im następujące pytania w systemie Mobility Tool: 

1. „Jaka jest Twoja ogólna ocena projektu pod względem organizacyjnym?” 

Na to pytanie 60 uczestników udzieliło odpowiedzi „bardzo wysoko” 

2. „Jak oceniasz organizację podróży?” Na to pytanie respondenci udzielili następujących 

odpowiedzi:43 osób odpowiedziało „bardzo zadowolony”, 22 osoby - „raczej zadowolony. Nie było 

osób niezadowolonych. 

3.„Jak oceniasz zakwaterowanie?” Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi: 44 osoby 

odpowiedziało „bardzo zadowolony”, 21„raczej zadowolony”. 

Komentarz: 
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Mobilność 1.i 2.- Hiszpania i Portugalia  

Głównym środkiem transportu do Bragi w Portugalii i do Sewilli w Hiszpanii był samolot, gdyż 

tylko w ten sposób można najszybciej i najdogodniej pokonać tak dużą odległość dzielącą te kraje 

z Polską. Do portu lotniczego Balice uczniów wyjeżdżających na staż zawiózł autobus firmy, która 

zaoferowała konkurencyjne ceny przewozu. Lot do Bragi odbył się samolotem linii Lufthansa, 

z przesiadką we Frankfurcie, docelowo zaś do Porto w Portugalii. Transfer z Porto do Bragi 

komfortowymi busami zapewniła organizacja Braga mob. W czasie pobytu w Bradze uczniowie 

korzystali wyłącznie z busów Braga mob, które dowoziły wszystkich do i z miejsca odbywania 

stażu podobnie w przypadku wszystkich wycieczek (dalszych i bliższych) organizowanych 

w ramach czasu wolnego. W kwestii zakwaterowania uczniów obiektem noclegowym wraz 

z wyżywieniem był hotel Basic usytuowany w centrum miasta. Do dyspozycji uczniów były pokoje 

z łazienkami, obsługą hotelową i bezpłatnym dostępem do Internetu. W hotelu uczniowie jedli 

śniadania oraz kolacje, obiady zaś w restauracjach w pobliżu miejsca odbywania stażu. W czasie 

dalszych wycieczek uczniowie jedli obiady w restauracjach wybranych przez Braga mob w 

aktualnie odwiedzanych miastach. 

W Hiszpanii z lotniska w Sewillii uczniowie zostali przetransferowani autobusem do miejsca 

zakwaterowania, a głównym środkiem transportu do miejsc odbywania stażu była komunikacja 

lokalna. W przypadku wycieczek w czasie wolnym firma zapewniła komfortowe autokary. 

Uczniowie podczas pobytu na stażu objęci zostali polisą ubezpieczeniową podróży zagranicznych 

po wybraniu ubezpieczyciela oferującego ubezpieczenie na korzystnych warunkach. Polisa 

pokrywała: koszty leczenia, pomoc assistance (poszerzony pakiet) i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków. Każdy uczeń na czas wyjazdu posiadał dokument EKUZ. W trakcie odbywania stażu 

uczestnicy podlegali nadzorowi ze strony dwóch opiekunów (2 nauczycieli ze szkoły), którzy 

przebywali z nimi w krajach odbywania stażu (nadzór bezpośredni). Ze strony partnerów projektu 

wyznaczone zostały zespoły osób, na czele z koordynatorami projektu, którzy sprawowali nadzór 

merytoryczny nad realizacją programu stażu, prawidłowym jego przebiegiem, warunkami pracy 

stażystów, zakwaterowaniem i wyżywieniem. Po wywiadzie koordynatora z uczniami wszyscy 

bardzo wysoko ocenili warunki zakwaterowania, miejsca pracy. Ewentualne niedogodności, na 

temat których wypowiadali się stażyści dotyczyły źle działającej sieci wi-fi, bądź też innego 

sposobu żywienia na Węgrzech bądź w Portugalii. 

 

Mobilność 3.-Węgry 

Z doświadczeń zdobytych z poprzednich projektów zdecydowano, iż najdogodniejszym środkiem 

transportu na Węgry jest wynajęty autobus ze względu na liczebność grupy uczniów, możliwość 

bezpośredniego dojazdu do celu podróży oraz możliwość ustalenia dogodnego miejsca i godziny 
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odjazdu autobusu. Po zapoznaniu się z ofertą chętnych przewoźników wybrana została firma 

przewozowa, spełniająca zasady bezpieczeństwa, komfortu jazdy i atrakcyjnej ceny. Bus zawiózł 

stażystów wraz z opiekunami na miejsce stażu oraz przyjechał po nich w umówionym terminie. 

W czasie pobytu w miejscowości Veszprém uczniowie korzystali z miejscowych środków 

transportu celem płynnego przemieszczenia się po mieście i poza nim. Tuż po przybyciu na miejsce 

uczniom zostały im wyrobione bilety okresowe umożliwiające poruszanie się konkretnymi liniami 

autobusowymi po terenie miasta bez żadnych ograniczeń. 5 uczniów dowożonych było 

samochodem firmowym do pracy i z pracy, a ponieważ miejscem odbywania stażu był plac budowy, 

gdzie zakładano instalację elektryczną.  

W przypadku wycieczek w ramach czasu wolnego szkoła partnerska oferowała wynajem 

komfortowych busów na korzystnych warunkach finansowych. W kwestii zakwaterowania 

doskonałym obiektem noclegowym wraz z wyżywieniem okazał się pensjonat Péter Pál Panzió, 

z którego usług szkoła korzystała już w przypadku realizacji poprzednich projektów. Pensjonat 

położony jest w centrum miasta, oferuje na bardzo dobrych cenach i europejskich warunkach 

noclegi wraz z wyżywieniem. W ciągu dnia korzystano z wydzielonej przestrzeni do wspólnego 

spędzania czasu wolnego. Z wywiadu koordynatora co do warunków zakwaterowania, w większości 

uczniowie byli zadowoleni.  

Zgodnie z wypowiedziami uczestników stażu w raportach złożonych w systemie Mobility Tool 

wszyscy mieli świadomość, że otrzymali wsparcie finansowane z Komisji Europejskiej w ramach 

Programu Erasmus+, co było podkreślane w przekazie słownym, w prezentacjach, zapisach 

w dokumentacji. Żaden z uczestników nie wskazał dodatkowego źródła finansowania. Uczestnicy 

otrzymali również kieszonkowe. Dofinansowanie ze środków programu Erasmus+ pokryło koszty 

mobilności w 76% -100 i tak odpowiedziało 100% uczestników.  Z ankiety wynika, że wszyscy 

uczniowie zostali poinformowani, ile wynosił ich koszt podróży tam i z powrotem. 

Wnioski: 

1.Organizacja wyjazdu była bardzo dobrze przygotowana. 

2. Stażyści byli zadowoleni z wyjazdu i jego organizacji. 

3. Staż w wyniku bardzo dobrej organizacji przebiegał bez zakłóceń. 

Rekomendacje: 

1. W dalszym ciągu organizować wyjazdy o podobnym wysokim standardzie. 

 

d) współpraca partnerska 

W trakcie trwania projektu prowadzona była ocena współpracy partnerskiej, która opierała się na 

wspólnym podziale zadań. Przebiegała ona zgodnie z oczekiwaniami, na wielu płaszczyznach. 

Komunikacja z Partnerami odbywała się poprzez rozmowy telefoniczne, sms, aplikację telefoniczną 
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WhatsApp, pocztę e-mail, pocztę tradycyjną, serwisy społecznościowe np. Facebook, platformę 

eTwinning i EPALE, komunikator Skype. Wszystkie trzy mobilności były okazją do kontaktu 

osobistego stażystów, nauczycieli opiekunów z pracownikami organizacji przyjmujących oraz firm 

przyjmujących na staż.  

Współpraca z Partnerami projektu była równie intensywna na każdym etapie projektu. Najczęściej 

wybieraną formą komunikacji było przesyłanie wiadomości poprzez e-mail. W pierwszej kolejności 

przesłano zaproszenie do współpracy, następnie dokonano konkretnych już ustaleń i podjęto 

decyzję o współpracy. Kontakty z partnerami były bardzo często, gdyż dokonano uzgodnień 

związanych z wyborem firm do odbywania stażu, negocjowano koszty mobilności, ustalono aspekty 

logistyczne (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy) oraz aspekty formalne, 

związane z umową, porozumieniami. Pracownicy organizacji przyjmujących bardzo szybko i 

rzeczowo odpowiadali na pytania, podsuwali rozwiązania i rozwiewali wszelkie wątpliwości. 

Partnerzy komunikowali się z samymi stażystami przed wyjazdem na staż poprzez komunikator 

Skype, utworzona została grupa na portalu społecznościowym Facebook, aby zapoznać się z 

profilem nauczania uczniów, ich umiejętnościami językowymi i oczekiwaniami względem prac 

wykonywanych na stażu, zainteresowaniami, potrzebami, przeciwwskazaniami, chorobami. 

Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, aby pozbyć się wszelkich obaw przed 

dwutygodniowym pobytem w międzynarodowym środowisku. Każda grupa stażystów miała 

przydzielonych przez Partnerów opiekunów, koordynatorów. Podczas codziennych spotkań z 

przedstawicielami organizacji przyjmujących oraz podczas zajęć z upowszechniania projektu 

uczniowie  mieli możliwość przekazania swoich wrażeń z pobytu, mogli  wyrazić swoje 

zadowolenie lub zwrócić uwagę, co należałoby poprawić, aby podejmowane przez nich działania 

były jeszcze efektywniejsze. Ułatwiło to płynną i pełną realizację ustalonego wcześniej programu.  

Aby w każdej chwili, w jakimkolwiek nagłym wypadku, mogli skomunikować się z organizacją 

przyjmującą, otrzymali kontaktowy numer telefonu. Numery telefonów ich opiekunów 

bezpośrednich (nauczycieli) również zostały im podane.  

Stażyści, nauczyciele opiekunowie i uczestnicy wizyty monitorującej podczas wywiadu nie 

mieli zastrzeżeń do działań partnera. Wszystkie zaplanowane zadania wykonali w terminie i 

trzymali się ściśle harmonogramu i założeń projektu. 

Organizacje partnerskie wykazały się dużą umiejętnością organizacji stażu między innymi 

w dziedzinie znalezienia odpowiednich zakładów pracy dla stażystów, sprawowanym mentoringu, 

organizacji zakwaterowania oraz zaplanowania czasu wolnego stażystom. 

Wnioski: 

1.Partnerzy bardzo dobrze zrealizowali zaplanowane zadania. 
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2.Komunikacja między partnerami przebiegała w miłej atmosferze, co sprzyjało owocnej 

współpracy. 

Rekomendacje: 

1. Kontynuować współpracę z organizacją partnerską w kolejnych projektach. 

2. Szukać organizacji partnerskich w innych krajach, które będą w podobny wzorowy 

sposób wywiązywać się ze swoich zadań. 

 

a) staż uczniów 

Uczestnicy wszystkich trzech mobilności poprzez staż w nowoczesnych, prężnie 

działających firmach, zapoznali się z nowymi technologiami, nowoczesnymi rozwiązaniami, 

zaobserwowali wzory organizacji pracy w międzynarodowym środowisku oraz na konkretnych 

stanowiskach, nabyli nowe umiejętności zawodowe. Zapoznali się ze swoimi mentorami, 

współpracownikami, z którymi wymieniali się doświadczeniami i podpatrywali ich metody pracy. 

Stażyści mieli także okazję zaprezentować swoje umiejętności. Uczniowie niewątpliwie nauczyli 

się, jak ważne jest wsparcie ze strony współpracowników, dzielenie się umiejętnościami 

i korzystanie z umiejętności i wiedzy innych. Stażyści mieli niepowtarzalną okazję wykorzystać 

w realnych warunkach pracy swoje przygotowanie do wykonywania zawodu, zastosować 

w praktyce zdobyte wcześniej na zajęciach teoretycznych wiadomości. Udoskonalili swoje 

kompetencje społeczne, np. współpracę w zespole, reagowanie w sytuacjach stresowych, 

rozwiązywanie problemów. Zdobyli kwalifikacje do świadomego planowania kariery zawodowej, 

zwiększali też swoją mobilność zawodowa i możliwości na rynku pracy. Udział w stażu przyczynił 

się do wzrostu wiary we własne możliwości, stali się bardziej przedsiębiorczy i uświadomili sobie 

potrzebne nieustannego rozwoju, aby móc coraz więcej osiągać w przyszłym życiu zawodowym. 

Przebywając z dala od domu, stali się bardziej samodzielni, przełamali barierę wykazywania się 

własną kreatywnością, nauczyli się podejmować decyzje i odpowiadać za nie. Poprzez udział 

w projekcie w świetny sposób rozwinęli swoje kompetencje społeczne, nauczyli się współdziałać 

w zespole, a także jak postępować w sytuacjach konfliktowych, stresowych. Ponadto, poprzez 

kontakty interpersonalne ze społecznością lokalną uczniowie wzmocnili umiejętności posługiwania 

się językami obcymi (językiem angielskim oraz językiem niemieckim). Udział w stażu pozwolił 

uczniom przyjąć postawę otwartości, tolerancji i zrozumienia dla ludzi pochodzących z innych 

kultur i środowisk. Stażyści wykazywali również duże zainteresowanie historią, kulturą, życiem 

codziennym, zwyczajami krajów partnerskich.  

 

Wnioski: 

1.Uczniowie nawiązali prawidłowe relacje i współpracę z pracownikami zakładów pracy. 
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2. Uczniowie zdobyli nowe doświadczenie zawodowego w zakładach pracy. 

3. Stażyści nauczyli się dzielić się umiejętnościami i korzystać z umiejętności i wiedzy innych. 

4. Uczniowie wzmocnili umiejętności posługiwania się językami obcymi 

5. Udział w stażu pozwolił uczniom przyjąć postawę otwartości, tolerancji i zrozumienia dla ludzi 

pochodzących z innych kultur i środowisk. 

 

Rekomendacje: 

1. Organizować więcej spotkań z młodzieżą instytucji partnerskiej. 

2. Umożliwiać uczniom pracę w zagranicznych zakładach pracy celem nabycia 

doświadczenia. 

 

7.2 Wyniki ewaluacji na poziomie uczestnika 

a) nadzór merytoryczny 

    Opiekę nad uczniami wyjeżdżającymi na staż bezpośrednio sprawowało 2 nauczycieli 

opiekunów, którzy towarzyszyli uczniom w czasie każdego podejmowanego działania. Uczniowie 

respektowali polecenia zarówno opiekunów polskich, jak i przedstawicieli instytucji partnerskiej, a 

także przydzielonego im opiekuna merytorycznego czy innych pracowników w firmie. Poprzez 

korzystanie z poczty elektronicznej, komunikatory internetowe, kontakt telefoniczny, uczniowie na 

bieżąco byli monitorowani przez koordynatora i swoich rodziców/opiekunów prawnych.  

Wyniki:  

Pracodawcy zagranicznych firm podkreślali duże zaangażowanie stażystów. Wymieniali przede 

wszystkim punktualność stażystów, chęć do pracy, bezbłędne wykonywanie zleconych im zadań, 

sumienność i wiele innych pozytywnych cech. Podkreślali również, że bariera językowa szybko 

została pokonana. 

W czasie trzech mobilności w stałym kontakcie z Partnerami pozostawał szkolny koordynator, który 

na bieżąco monitorował realizację ustalonego wcześniej harmonogramu stażu i całego pobytu. 

Monitoring wszystkich działań pozwolił na natychmiastowa reakcję i poprawę sytuacji. 

Monitoringowi koordynatora podlegały: postępy poczynione przez uczniów, uzupełnianie i 

gromadzenie dokumentacji stażu, jakość pracy organizacji przyjmujących na rzecz osiągania 

założonych celów i spodziewanych efektów działań uczniów. W razie potrzeby koordynator zlecał 

dokonywanie ewentualnych zmian, zapewniał wsparcie metodyczne, zarządzał projektem na 

odległość. Wszystkie zaplanowane działania monitorujące były nie tylko narzędziem kontroli, ale 

miały za zadanie kształtować stażystów, nauczyć ich podejmowania decyzji, dokonywać analizy 

podejmowanych działań  oraz konstruktywnej samooceny.   
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Instytucje partnerskie poprzez wyznaczonych przez siebie przedstawicieli i koordynatorów 

przeprowadzały zaplanowane działania monitorujące. Sprawowali nadzór merytoryczny nad 

przebiegiem stażu poprzez stały kontakt z mentorami, opiekunami stażystów, samymi stażystami 

i pozyskiwali   informacje o postępach uczniów na przydzielonych im stanowiskach, staranności 

wykonywanych zadań, zaangażowaniu w nie. W czasie pracy w firmach bezpośredni nadzór nad 

stażystami sprawowali oddelegowani pracownicy firm, którzy dbali o bezpieczeństwo stażystów, 

udzielali rad, monitorowali ich pracę i oceniali postępy. Stażyści   poddawani byli okresowym 

ocenom w celu otrzymania informacji zwrotnej i ewentualnych wskazówek na przyszłość, jakie 

kwestie wymagają ewentualnej poprawy. Każdy stażysta zobowiązany był do rzetelnego 

i bieżącego dokumentowania pracy w postaci dzienniczka stażu.  

Uczestnicy stażu w trakcie i po powrocie z praktyk europejskich chętnie opowiadali o zdobytych 

doświadczeniach, o swoich sukcesach w zakładach pracy, o nowych nabytych umiejętnościach oraz 

o swoich pracodawcach. W każdym przypadku były to opinie bardzo pozytywne. 

Wyniki wywiadu wskazały, iż uczestnicy zrealizowali program praktyk i osiągali zamierzone 

efekty, a pracodawcy nie mieli żadnych zastrzeżeń do stażystów, a nawet bardzo ich chwalili.  

Ponadto uzyskano pozytywne informacje na temat trafności doboru zakładów pracy, odpowiedniej 

opieki ze strony koordynatora węgierskiego, portugalskiego, hiszpańskiego, nauczycieli 

opiekunów, pracowników firm, miejsca zakwaterowania oraz współpracy z partnerem. 

Sami uczniowie wypełniając ankietę w systemie Mobility Tool na pytanie o wartość 

merytoryczną programu stażu oceniło staż pozytywnie - 20 uczniów odpowiedziało, że bardzo 

wysoka, 42 – wysoka, a tylko 1 uczeń uznał, że wartość merytoryczna była niska i jeden, że była 

przeciętna. 

 

Wnioski: 

1.Uczestnicy bardzo dobrze oceniają wartość merytoryczną stażu  

2.Uczestnicy podnieśli swoje kompetencje zawodowe poprzez realizację programu stażu. 

3.Stażyści poznali zasady obowiązujące w zagranicznej firmie. 

 

Rekomendacje: 

1. W dalszym ciągu organizować staże dla uczniów w zagranicznych firmach. 

2. Motywować uczniów do nauki języków obcych ułatwiających komunikację w 

środowisku międzynarodowym. 

 

b) Ocena poziomu satysfakcji uczestników, wpływu i oddziaływania na uczestników, 

podniesienie kompetencji językowych, zawodowych oraz nabycia innych umiejętności 
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 Ankieta złożona w systemie Mobility Tool -staż uczniów 

Ankietę w systemie Mobility Tool uczniowie wypełniali tuż po powrocie ze stażu. Celem 

przeprowadzonej ankiety była ocena zrealizowanych celów, wsparcia logistycznego i organizacji, 

poziomu zadowolenia oraz wpływu na uczestników. 

Na pytania:  

Czy jest Pan/Pani ogólnie zadowolony/-a z doświadczeń/wiedzy zdobytych podczas mobilności w 

programie Erasmus+? 

48 osób udzieliło odpowiedzi bardzo zadowolony, 16 wróciło ze stażu raczej zadowolonych, a jedna 

osoba nie miała zdania w tej sprawie . 

 „Czas trwania stażu był wystarczający do spełnienia moich potrzeb szkoleniowych?”  

22 osoby na pytanie odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 36 „raczej tak”,  1 osoba nie miała 

zdania, 5 osób stwierdziło, że „raczej nie” i 1 że „zdecydowanie nie” 

„Czy miejsce odbywania stażu spełniło twoje wymagania?” 

 40 uczniów udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a 25 „raczej tak”. 

Jakość metod nauczania 22 stażystów oceniło bardzo wysoko, 42 wysoko, a 1 osoba uznało je za  

niskie. 

Czy udzielono ci wystarczającej pomocy w znalezieniu odpowiedniej organizacji przyjmującej? 

Większość stażystów, bo aż 46 uznała, że zdecydowanie tak, a 18 raczej tak,a 1 nie miała zdania. 

34 uczniów dokładnie wiedziało co mają robić i czego mają się nauczyć podczas stażu za granicą,a 

31 odpowiedziało, że raczej tak. 

Według 32 osoby uznały, że zaproponowane im działania były bezpośrednio związane z ich 

potrzebami szkoleniowymi, 4 osoba nie miały zdania, a 29 udzieliło odpowiedzi, że raczej tak. 

100 % respondentów uznało, że zapewniono im odpowiedni sprzęt w trakcie odbywania stażu. 

Prawie wszyscy uczestnicy (99%) wiedzieli kim jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie im 

pomocy w realizacji programu stażu oraz sprawdzenie ich wyników. 

64 osoby stwierdziły, że organizacja wysyłająca służyła mi pomocą podczas stażu, natomiast 1 

osoba „zdecydowanie nie” mogła liczyć na pomoc. 

Na stwierdzenie, że „poprawiły się moje kompetencje w dziedzinie matematyki, nauki 

i technologii” 20 ankietowanych odpowiedziało zdecydowanie tak, a 35 raczej tak, 2osoby nie 

miały zdania i 2 osoby stwierdziło, że raczej nie. 

Na pytanie czy wykorzystywałeś swoje kompetencje cyfrowe (np. korzystanie z Internetu, mediów 

społecznościowych oraz komputerów stacjonarnych na potrzeby swojej nauki, pracy oraz dla 

celów osobistych) 55 ankietowanych stwierdziło, że tak, 7 -raczej tak, 3 osoby nie miały zdania. 
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21 respondentów stwierdziła, że poprawiła się ich umiejętność nauki (niezależne planowanie 

i realizowanie własnej ścieżki nauki), 37 – raczej tak, natomiast 7 osób nie miały zdania w tej 

dziedzinie. 

 

Komentarz: 

Analiza odpowiedzi udzielonych przez uczestników projektu dała pozytywny obraz realizacji 

projektu. Wszyscy uczestnicy są zadowolenia z odbytego stażu i wszyscy chcieliby w przyszłości 

jeszcze raz pojechać na zagraniczny staż. Większość pozytywnych odpowiedzi na pytanie: czy 

podniosłeś swoje kompetencje zawodowe podczas stażu jednoznacznie wskazuje, że udział w 

projekcie bez wątpienia przyczynił się do nabycia lub umożliwił podniesienie kompetencji 

zawodowych, językowych i społecznych uczestników, a także przyczynił się do rozwoju osobistego 

uczniów. Nauczył ich planowania i gospodarowania czasem, przedsiębiorczości, a także przyczynił 

do wzrostu usamodzielnienia. 

Każdy z uczestników projektu otrzymał dokument Europass Mobility potwierdzający zdobyte 

w trakcie stażu umiejętności i kompetencje. W dokumencie tym szczegółowo dokonana została 

ocena zdobytych przez uczestników umiejętności zawodowych, społecznych oraz umiejętności 

w zakresie porozumiewania się językami obcymi: językiem angielskim i językiem niemieckim.  

Zgodnie z zapisem w tych dokumentach potwierdzono zdobycie następujących umiejętności 

językowych u uczestników stażu: 

Mobilność 1. i 2.- uczniowie odbywający staż w Portugalii, Hiszpanii  

a) uczniowie z branży elektrycznej, elektronicznej, analitycznej, i informatycznej 

Zdobyte sprawności i umiejętności językowe 

Język angielski 

- rozumienie: słuchanie - B1, czytanie - B1 

- mówienie: porozumiewanie się – A2, samodzielne wypowiadanie się – A2 

- pisanie: B1 

 

Mobilność 3.- uczniowie odbywający staż na Węgrzech 

 uczniowie z branży elektrycznej, elektronicznej i mechanicznej i chemicznej 

Zdobyte sprawności i umiejętności językowe 

- przełamanie barier w posługiwaniu się językami obcymi, szczególnie w zakresie komunikacji 

w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym 

- wyćwiczenie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze 

słuchu (w zależności od sytuacji, wykonywanego zadania) 

- wyćwiczenie struktur językowych odpowiednich do intencji swojej wypowiedzi 
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- prezentacja i autoprezentacja, dyskutowanie, argumentowanie, negocjowanie w języku obcym  

- utrwalenie i poszerzenie znajomości słownictwa specjalistycznego, związanego z zawodem 

 

Język niemiecki 

- rozumienie: słuchanie – B1, czytanie – B1 

- mówienie: porozumiewanie się – A2, samodzielne wypowiadanie się – A2 

- pisanie: B1 

Język angielski 

- rozumienie: słuchanie - A1, czytanie - A1 

- mówienie: porozumiewanie się – A1, samodzielne wypowiadanie się – A1 

- pisanie: A1 

Z powyższych danych wynika, że udział w stażu pomógł przełamać beneficjentom barierę 

komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy i prywatnie, wpłynął na wzbogacenie 

słownictwa dnia codziennego, a także wzbogacił zasób słownictwa z języka branżowego zarówno 

z języka niemieckiego jak i z języka angielskiego. Zauważono, że uczniowie po powrocie ze stażu 

chętniej wypowiadają się w języku obcym, a także, znają znacznie więcej wyrazów i zwrotów niż 

przed wyjazdem. 

W trakcie odbywania stażu w węgierskich, portugalskich i hiszpańskich zakładach pracy 

zarówno nauczyciele jak i uczniowie wykonywali czynności zawodowe, w celu osiągnięcia 

zamierzonych efektów uczenia się zwartych w umowie stażu. Uczestnicy na stażach mieli 

dzienniczki praktyk, które systematycznie uzupełniali, a które jednocześnie stanowią dokumenty 

potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe. Również w dokumencie Europass Mobility 

znajduje się potwierdzenie zdobytych kompetencji i umiejętności zawodowych podczas odbywania 

stażu. Po analizie powyższych dokumentów stwierdzono, iż uczestnicy stażu zdobyli następujące 

kompetencje i umiejętności zawodowe: 

 

Zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe 

 uczniowie z branży elektrycznej- mobilność Węgry i Hiszpania 

- przestrzeganie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej  

- stosowanie środków ochrony indywidualnej przewidzianych na stanowisku pracy  

- zorganizowanie i odpowiednie wyposażenie stanowiska do montażu elektrycznego  

- zastosowanie narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i przepisami BHP  

- posługiwanie się dokumentacją techniczną  

- czytanie schematów elektrycznych, ideowych i montażowych  

- czytanie kart katalogowych wyrobu i warunków technicznych  
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- dobieranie podzespołów i ich parametrów z uwzględnieniem wymogów instalacji 

- przygotowanie elementów i podzespołów do montażu  

- montowanie elementów i podzespołów zgodnie ze schematem elektrycznym (ideowym i 

montażowym) 

- uruchamianie podzespołów i urządzeń elektrycznych   

- dokonywanie pomiaru parametrów urządzeń elektrycznych oraz testowanie ich pracy   

- uruchamianie i strojenie podzespołów silnoprądowych lub elektronicznych  

- rozpoznawanie przewodów, sprzętu instalacyjnego, źródeł światła, opraw oświetleniowych na 

podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli i przeznaczenia  

- określenie stanu technicznego urządzenia, maszyny czy instalacji  

- wyznaczenie przebiegu przewodów i położenia osprzętu instalacyjnego na podstawie schematu  

- dobranie narzędzi do wykonywania różnych rodzajów połączeń elektrycznych  

- wykonanie połączeń między podzespołami elektrycznymi według schematu  

- sprawdzenie zgodności montażu instalacji ze schematem  

- sprawdzenie działania instalacji po wykonanym montażu 

- sporządzenie dokumentacji z wykonywanych prac  

- sporządzenie kosztorysu z wykonywanych prac serwisowych  

- zastosowanie oprogramowania do analizy pracy układów i urządzeń elektrycznych 

 uczniowie z branży elektronicznej- mobilność Węgry i Hiszpania 

- przestrzeganie zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej 

- stosowanie środków ochrony indywidualnej przewidzianych na stanowisku pracy 

- zorganizowanie i odpowiednie wyposażenie stanowiska do montażu  

- zastosowanie narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem i przepisami BHP 

- posługiwanie się dokumentacją techniczną 

  - czytanie schematów elektrycznych, ideowych i montażowych, kart katalogowych wyrobu i      

warunków technicznych 

- dobieranie podzespołów, ich parametrów z uwzględnieniem wymogów instalacji  

- przygotowanie i zamontowanie elementów i podzespołów zgodnie ze schematem elektrycznym 

(ideowym i montażowym) 

- dokonywanie wymiany: czujnika alarmowego PIR, uszkodzonej kamery w systemie CCTV, 

mikrowyłączników w obwodach antysabotażowych sygnalizatorów zewnętrznych 

-zaprogramowanie centrali przy pomocy komputera lub klawiatury systemowej, 

przeprogramowanie centrali na obiekcie przez sieć internetową 

- odczytanie usterki w systemie alarmowym z szyfratora i jej usunięcie 

- podłączenie i zaprogramowanie modułu GSM do systemu alarmowego 
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- zaprogramowanie stref prywatności w systemach CCTV 

- skonfigurowanie rejestratora monitoringu wizyjnego do pracy w sieci internetowej 

- zaprogramowanie rejestratora przez sieć 

- dodanie użytkowników systemu i nadanie im określonych uprawnień 

- zamontowanie i zaprogramowanie szyfratora do otwierania drzwi za pomocą elektromagnesu 

- wykorzystanie modułu GSM do sterowania bramą wjazdową 

- zainstalowanie oprogramowania w urządzeniach elektronicznych 

- określenie stanu technicznego urządzenia czy instalacji 

- dobranie narzędzi do instalowania elementów i urządzeń elektronicznych 

- wykonanie połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu 

- sprawdzenie zgodności montażu instalacji ze schematem i działania instalacji po wykonanym 

montażu 

- sporządzenie dokumentacji z wykonanych prac i kosztorysu z prac serwisowych 

- stosowanie oprogramowania do analizy pracy układów i urządzeń elektronicznych 

   

 uczniowie z branży mechanicznej- mobilność 3.- Węgry 

- przestrzeganie zasad kultury i etyki, radzenie sobie ze stresem, uczenie się odpowiedzialności za 

podejmowane działania  

- identyfikowanie zasad ergonomii, BHP, ochrony przeciwpożarowej  

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie środków ochrony indywidualnej   

przewidzianych na stanowisku pracy  

- zorganizowanie stanowiska pracy do obróbki maszynowej oraz konserwacji maszyn i urządzeń   

zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej i ochrony środowiska   

- dobranie przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych do kontroli przedmiotu obrobionego - 

wykonanie pomiarów przedmiotu obrobionego przyrządami mikrometrycznymi  

- korzystanie z dokumentacji technologicznej podczas kontroli wymiarów  

- wykorzystanie programów komputerowych wspomagających sporządzanie dokumentacji  

technicznej maszyn i urządzeń 

- opracowanie planu obróbki elementu na obrabiarce sterowanej numerycznie  

- sporządzenie arkusza przygotowawczego obróbki NC  

- wykorzystanie funkcji pomocniczych(G) i funkcji wymiarowania absolutnego oraz przyrostowego  

- sporządzenie programu obróbki części maszynowej  

- odczytanie programu obróbki na obrabiarki sterowane numerycznie  

- zastosowanie podprogramów do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie  
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- zastosowanie cykli obróbkowych stosownie do zabiegu technologicznego  

- sporządzenie programu z wykorzystaniem ciągów konturowych  

- rozpoznanie systemów narzędziowych obrabiarki sterowanej numerycznie  

- dobranie uchwytów narzędziowych do ustalania i mocowania narzędzi skrawających  

- dobranie oprawek narzędziowych do ustalania i mocowania narzędzi skrawających  

- montowanie zestawów narzędziowych  

  - mocowanie oprawek i narzędzi skrawających w gniazdach narzędziowych obrabiarki i magazynie      

narzędziowym  

- rozróżnienie typów i parametrów narzędzi  

- rozróżnienie układów sterowania obrabiarek   

- scharakteryzowanie układów sterowania obrabiarek  

- wprowadzenie do sterownika obrabiarki wartości korekcyjnych narzędzia skrawającego  

- wprowadzenie do sterownika obrabiarki informacji o przesunięciu punktu zerowego  

- zastosowanie funkcji kompensacji promienia narzędzia, wprowadzenie korekty do programu 

obróbki  

- wykonanie bazowania narzędzi skrawających  

- sprawdzenie poprawności wprowadzonych parametrów narzędzi   

- wykonanie bazowania obrabianego materiału  

- uruchomienie obrabiarki w trybie ręcznym i automatycznym  

- wybranie programu i sposobu realizacji programu obróbki  

- uruchomienie obrabiarki zgodnie z jej dokumentacją techniczną  

- wygenerowanie programu obróbki z wykorzystaniem CAM  

- wybranie sposobu testowania programu obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie  

  zastosowanie opcji testowania programu obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie 

i testowanie programu  

- wykonanie próbnego rozruchu obrabiarki zgodnie z dokumentacją techniczną obrabiarki  

- wykonanie toczenia i frezowania  

- obsługa frezarki i tokarki sterowanych numerycznie  

- wyznaczenie charakterystycznych punktów obrabiarki  

- analizowanie rysunku technicznego mechanicznego i ustalenie planu pracy przy obrabiarce 

                 

 uczniowie z branży technologii chemicznej – mobilność 3. Węgry 

- zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i organizacją pracy, przepisami BHP i przepisami 

ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na stanowisku pracy 
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- dobieranie odpowiedniego rodzaju szkła, sprzętu i aparatury chemicznej do wykonywania badań 

próbek laboratoryjnych 

- wykonywanie bezpiecznego spalania próbek roślin w piecu laboratoryjnym 

- dokonywanie oceny jakościowej badanej próbki gleby, zmineralizowanych owoców, liści drzew 

z sadów 

- przygotowywanie naważki próbek do badań 

- dokonywanie mineralizacji próbki kwasem azotowym (V) 65% 

- dokonywanie mineralizacji za pomocą perhydrolu 30% 

- dokonywanie określenia pH próbek gleby oraz próbek owoców i liści drzew z sadów, poddanych 

mineralizacji na mokro 

- dokonywanie pomiaru przewodności cieczy przy wykorzystaniu konduktometrów 

-sączenie zanieczyszczonej próbki po mineralizacji na mokro, przeznaczone do analizy za pomocą 

techniki analitycznej ASA oraz chromatografii gazowej 

-dokonywanie analizy badanych próbek urządzeniem do spektrometrii techniką ASA oraz 

chromatografem gazowym GC-MS 

-przenoszenie próbki do probówek wg zasad stosowanych w laboratorium przemysłowym 

- klasyfikowanie i oznaczanie próbki wg zasad stosowanych w laboratorium przemysłowym 

- wykonywanie sprawozdania z przeprowadzanych badań i uzupełniała niezbędną dokumentację 

- stosowanie programu do przechowywania danych i obróbki wyników analitycznych 

- analizowanie otrzymanych wyników badań i porównywanie je z normami 

- stosowanie środków ochrony indywidualnej przewidzianych na stanowisku pracy 

- posługiwanie się instrukcjami laboratoryjnymi i schematami technicznymi stosowanej aparatury 

chemicznej 

- wykorzystywanie nowych technik i metod laboratoryjnych, sposobu wykonywania analizy 

miareczkowej, przenoszenia próbek po mineralizacji 

- wykonywanie ważenia próbki owoców i liści roślin na wadze technicznej i analitycznej, 

poddanych uprzedniemu spaleniu 

- programowanie czasu i temperatury spalania w piecu laboratoryjnym 

-dokonanie oceny jakościowej otrzymanych próbek i wykonywanie odsiewu części 

zanieczyszczających próbkę 

- wykonanie mineralizacji próbek na mokry przy wykorzystaniu kwasu azotowego (V) 65% oraz 

30% perhydrolu pod wyciągiem laboratoryjnym 

- wykonanie sączenia po mineralizacji pod wyciągiem laboratoryjnym 

- klasyfikowanie serii próbek poddawanych badaniom 
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- stosowanie kolb miarowych i probówek oraz lejków analitycznych wykonanych z tworzywa 

polimerowego 

- stosowanie pipety półautomatycznej 

- sporządzanie raportów z analiz chemicznych 

- przeszukiwanie bazy danych w komputerze laboratoryjnym w celu porównania otrzymanych 

wyników z wynikami badań przeprowadzonych wcześniej 

-wykonywaniu wykresów z otrzymanych wyników przy wykorzystaniu procesów komputerowych 

- wykonywanie analiz chemicznych z wykorzystaniem chromatografii gazowej oraz absorpcyjnej 

spektrometrii atomowej 

 uczniowie z branży informatycznej- mobilność 1. i 2.- Portugalia i Hiszpania 

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

- stosowanie środków ochrony indywidualnej przewidzianych na stanowisku pracy 

- organizacja i odpowiednie wyposażenie stanowiska do montażu komputera osobistego 

- analiza dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych 

- identyfikacja i analiza oznaczeń podzespołów systemu komputerowego 

- identyfikacja podstawowych parametrów technicznych elementów systemu komputerowego 

- dobór kompatybilnych elementów systemu 

- dobór konfiguracji systemu komputerowego do określonego zastosowania 

- planowanie kolejności prac montażowych 

- dobór narzędzi do określonych czynności i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem oraz BHP 

- wykonanie montażu zgodnie z zaplanowana˛ konfiguracja˛ 

- zabezpieczanie kabli i przewodów wewnątrz jednostki centralnej 

- weryfikacja poprawności montażu za pomocą˛ testu POST 

- wykonanie konfiguracji BIOS SETUP 

- analiza konfiguracji komputera osobistego 

- sporządzanie dokumentacji rejestracyjnej i sprawozdawczej dotyczącej obrotu zużytym sprzętem 

- sporządzanie kosztorysu z wykonanych działań´ montażowych i konfiguracyjnych 

- dobór oprogramowania diagnostycznego i monitorującego prace˛ komputera osobistego do 

określonych zadań 

- rozpoznanie kodów błędów uruchamiania komputera osobistego i dobór sposobu rozwiązania 

przyczyny powstawania błędu 

- wykonanie i analiza procesu diagnostyki i naprawy komputera osobistego 

- dobór odpowiedniej metody naprawy lub wymiany podzespołu komputera osobistego 

- wykonanie konserwacji systemu operacyjnego za pomocą˛ oprogramowania narzędziowego 

- wykonanie czyszczenia i konserwacji podzespołów systemu komputerowego 



29 

 

- dbanie o bezpieczeństwo sprzętu komputerowego oraz systemu operacyjnego 

- dbanie o bezpieczeństwo danych 

- odzyskanie utraconych danych 

-analiza przyczyn usterek pod kątem niewłaściwej obsługi komputera osobistego przez 

użytkownika i podanie 

  wskazań dla użytkownika po wykonaniu naprawy komputera osobistego 

- obliczanie kosztu części, podzespołów i robocizny dotyczącego określonej naprawy komputera   

osobistego 

- sporządzanie harmonogramu prac związanych z diagnostyka˛ i naprawa˛ komputera 

- montaż i przygotowanie do pracy urządzeń´ peryferyjnych według dokumentacji produktu 

- dobór odpowiedniego sterownika do urządzenia peryferyjnego i jego konfiguracja 

- identyfikacja i wykonanie czynności konserwacyjnych urządzeń´ peryferyjnych 

- dobór i wymiana materiałów eksploatacyjnych do określonego urządzenia peryferyjnego 

- sporządzanie dokumentacji po serwisie urządzeń´ peryferyjnych 

 

    Beneficjenci przed rozpoczęciem stażu oczekiwali podniesienia swoich kwalifikacji 

i kompetencji zawodowych. Z powyższych danych można wnioskować, że ich oczekiwania zostały 

zrealizowane, a zaplanowane cele zostały osiągnięte. 

Udział w stażu pozwolił beneficjentom nabyć kompetencje międzykulturowe m.in. umiejętność 

pracy w innej kulturze, a także umiejętność pracy w zespole. Uczestnictwo w stażu pozwoliło 

wykształcić u uczestników postawę otwartości na inną kulturę i kraj. Potwierdzają to zapisy 

w dokumencie Europass, a także w ankiecie wypełnianej przez uczniów w systemie Mobility Tool. 

Po wnikliwej analizie dokumentacji stwierdzono, że beneficjenci poszczególnych branży nabyli 

w trakcie odbywania stażu następujące inne umiejętności: 

Zdobyte umiejętności i kompetencje organizacyjne  

- organizacja pracy własnej 

- otwartość na zmiany 

- punktualność 

- utrzymywanie porządku w miejscu pracy 

- utrzymywanie porządku w dokumentacji 

- obowiązkowość 

- wyznaczanie i przestrzeganie priorytetów 

- tworzenie planów i podążanie za nimi 

- orientacja na wyniki, dążenie do rezultatów 

- orientacja na działanie 
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- rozwiązywanie typowych problemów 

- poznawanie nowego środowiska pracy 

- pozyskiwanie nowych uprawnień 

- gotowość do uczenia się  

- odpowiedzialność za podejmowane działania 

- sumienność 

- podejmowanie inicjatywy 

- podejmowanie decyzji 

- wytrwałość  

- zaangażowanie 

- pewność siebie 

- efektywność 

- radzenie sobie ze stresem 

- kreatywność 

Zdobyte umiejętności i kompetencje społeczne: 

- elastyczność myślenia 

- budowanie relacji z przełożonymi, współpracownikami, klientami 

- komunikatywność 

- efektywna komunikacja z pracownikami firmy 

- otwartość na innych 

- współpraca w zespole międzynarodowym 

- kultura osobista 

- obycie międzynarodowe 

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem 

- reagowanie na potrzeby rynku pracy 

- odkrywanie nowych kultur i dostosowanie się do nowego środowiska 

 Inne zdobyte umiejętności i kompetencje: 

- autoprezentacja, tworzenie własnego wizerunku 

- zwiększenie motywacji do nauki języków obcych 

Również ankieta złożona w systemie Mobility Tool   pozwala ocenić zdobyte przez uczniów 

umiejętności i kompetencje. Oto wyniki tej ankiety: 

64 stażystów uznało, że poprawiły się ich kompetencje społeczne i obywatelskie (np. docenianie 

wartości innych kultur i lepsze rozumienie takich koncepcji jak demokracja, sprawiedliwość, 

równość, obywatelstwo, prawa obywatelskie) oraz u 62 zwiększyło się poczucie inicjatywy i 

przedsiębiorczości (np. jak rozwinąć pomysł i wcielić go w życie) 
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64 stażystów stwierdziło, że rozwinęła się u nich świadomość i wyrazistość kulturowa (np. 

prezentowanie siebie w sposób kreatywny czy lepsze rozumienie sztuki i mediów), 

62 uznało, że podczas stażu nauczyli się myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności 

analityczne), znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności 

rozwiązywania problemów). 

 98% uczestników stwierdziło, że w trakcie stażu nabył umiejętność planowania i organizowania 

zadań i czynności, nauczył się współpracować w grupie, poprawił w zdecydowany sposób swoje 

techniczne/zawodowe umiejętności/kompetencje. 

62 uczestników na 65 stwierdziło, że po powrocie ze stażu są bardziej pewni siebie i przekonani o 

swoich umiejętnościach.  

99 % respondentów uznało, że staż pozwolił im poznać swoje mocne i słabe strony 

100% stwierdziło, że staż przyczynił się do wykształcenia umiejętności współpracy z osobami 

z innych środowisk i kultur,  

100% uczestników deklaruje, że po odbytym stażu lepiej adaptuje i odnajduje się w nowych 

sytuacjach. Staż pozwolił wszystkim uczestnikom na inne spojrzenie na ludzi z zagranicy, co 

przyczyniło się do wzrostu tolerancji w stosunku do innych osób i ich zachowań jak twierdzi 61 

respondentów ,a 65 stwierdziło również, że są bardziej ciekawi i otwarci na nowe wyzwania. 

49 na 65 osób planuje w przyszłości aktywniej angażować się w życie społeczne i polityczne w 

swoim środowisku, zdecydowana większość (60 osób)jest bardziej zainteresowana codziennymi 

wydarzeniami na świecie i sprawami Europy.  

Komentarz: 

Z powyższych danych wynika, że udział w mobilności dał uczniom wiele korzyści. Dzięki 

udziałowi w mobilności uczniowie stali się bardziej pewni siebie, poznali lepiej swoje mocne i słabe 

strony, a także potrafią lepiej adoptować się w nowych warunkach i odnajdywać w nowych 

sytuacjach. Uczestnicy mobilności stażu stali się bardziej tolerancyjni w stosunku do innych osób 

i innych odmiennych zachowań.  

 

Wnioski: 

1. Udział w stażu przyniósł wiele korzyści wszystkim uczestnikom projektu. 

2. Wszystkie efekty uczenia się zostały osiągnięte. 

3. Wszyscy poprawili swoją znajomość języka obcego, a także wzbogacili swoją wiedzę 

i kompetencje zawodowe. 

4. U uczestników wzrosła tolerancja na odmienność kultury. 

5. Uczniowie lepiej poznali swoje słabe i mocne strony. 
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Rekomendacje: 

1. Organizować w dalszym ciągu stażu zagraniczne dla uczniów w różnych krajach. 

2. Umożliwiać wyjazdy zagraniczne na staż jak największej grupie uczniów. 

3. W dalszym ciągu organizować dodatkowe zajęcia języka obcego uczniów.  

 

b) wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczenia 

W tej części ewaluacji sprawdzana była przyszła perspektywa edukacji, praktyki i pracy u uczniów 

po odbyciu praktyki zagranicznej na podstawie sprawozdania Mobility Tool – Mobilność osób 

uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.  

Wyniki przedstawiają się następująco: 

41 osób twierdzi, że zdecydowanie wrosły ich szanse na to, aby otrzymać nową lepszą pracę, a 

tylko 23 osoby udzieliło odpowiedzi raczej tak, 1 osoba nie maja zdania. 

Przy stwierdzeniu „Mam lepsze wyobrażenie na temat moich celów i aspiracji zawodowych” 38 

osób udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak, 25 stażystów udzieliło odpowiedzi raczej tak, 2 nie 

mają zdania. 

34 osób uznało, że ma zdecydowanie lepsze możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia w 

swoim kraju, 31 osób sądzi, że raczej tak. 

40 uczestników oświadczyło, udzielając odpowiedzi zdecydowanie tak, że jest lepiej 

przygotowanych do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności,22 osoby 

zaznaczyło odpowiedź raczej tak, a 3 nie mają zdania. 

W dalszej części ankiety stażyści wyrazili swoją opinię na temat tego, w jaki sposób staż wpłynął 

na wizję ich przyszłej pracy. Zdecydowana większość uczestników projektu może sobie wyobrazić 

pracę w innym kraju w przyszłości, ponieważ 45 osób udzieliło odpowiedzi zdecydowanie tak, 20 

raczej tak. 

Przy stwierdzeniu: „mogę sobie wyobrazić pracę w kraju odbycia stażu (czyli na Węgrzech, 

Portugalii lub w Hiszpanii) w przyszłości” 38 respondentów zaznaczyło odpowiedź zdecydowanie 

tak i 20 zaznaczyło odpowiedź raczej tak, 3 osoby odpowiedziała raczej nie, i 3 nie mają zdania. 

23 respondentów wyraziło zdecydowaną chęć pracy w środowisku międzynarodowym, 37 osób 

odpowiedziała raczej tak, 5osób nie ma zdania w tej kwestii. 

Komentarz: 

Z powyższych odpowiedzi wnioskować można, że praca za granicą podobała się wszystkim 

uczestnikom projektu. Wszyscy uczestnicy po zakończeniu stażu otrzymali dokument Europass 

Mobilność, a także certyfikat po ukończeniu stażu od pracodawców, które są bardzo ważnymi 

dokumentami na rynku pracy krajowym i zagranicznym. 
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Uczestnicy projektu zdobyli doświadczenie zawodowe, które będzie procentowało w ich przyszłej 

karierze zawodowej. Poznanie warunków pracy w zagranicznych firmach, współpraca w zespołach 

zawodowych uwarunkowanych odmienną kulturą, pokonywanie barier językowych jak widać z 

ankiet już wpłynęło na uczestników, ale także wpłynie korzystnie na planowanie rozwoju 

zawodowego, podejmowanie nowych wyzwań, mobilność zawodową oraz proces uczenia się przez 

całe życie. Stażyści to osoby już przygotowane do pracy w lokalnych jak również w zagranicznych 

firmach. Praktyki wpłynęły na podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych uczestników, 

a tym samym na uzyskane przez nich wyższe wyniki na egzaminach zawodowych. To zaś powoduje 

u nich większe szanse na rynku pracy. Przy okazji stażyści stali się ambasadorami integracji 

europejskiej, pokazują możliwość rozwoju osobistego i zawodowego wzmocnionego funduszami 

europejskimi. Nawiązane znajomości (a często przyjaźnie) budują otwartość i chęć współpracy z 

obywatelami innych krajów UE. Pokonanie barier językowych i kulturowych otworzyło przed 

uczestnikami ogromne możliwości rozwoju osobistego i społecznego.  

Jak wynika z dokumentacji, a także z przeprowadzonych z nauczycielami rozmów uczniowie 

zdecydowanie poprawili swoje oceny, chętnie dzielą się zdobytą na stażu wiedzą z pozostałymi 

uczniami z klasy, pełniąc często rolę mentora dla pozostałych uczniów. W ramach zajęć 

praktycznych prezentowali również fachowe rozwiązania zadań zawodowych. Ich wyniki 

egzaminów zawodowych również zdecydowanie się poprawiły. Dzięki udziałowi w stażu 

zagranicznym podnieśli swoje kompetencje i umiejętności zawodowe, a także w widocznym 

stopniu zwiększyli swoją motywację do kontynuowania nauki w swoim zawodzie. 

Zdawalność egzaminów zawodowych w sesji czerwiec – lipiec 2022 wyglądała następująco: 

-uczniowie z branży elektrycznej zdawali egzamin zawodowy z kwalifikacji E.26 Eksploatacja 

maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i zawalność egzaminu  pisemnego wyniosła 61,55%, a 

części praktycznej78%. 

-uczniowie z branży elektronicznej zdawali egzamin zawodowy z kwalifikacji E.22 Esploatcja 

urządzeń elektronicznych i zawalność egzaminu  pisemnego wyniosła 82,26%, a części 

praktycznej79,06%. 

- u uczniów z branży mechanicznej zdawalność kwalifikacji MG.44 Organizacja i nadzorowanie 

procesów produkcji maszyn i urządzeń przedstawiają się następująco: 

część teoretyczna:82,9%, a część praktyczna 97,4% 

- technicy informatycy, którzy  odbywali staże w Portugalii i Hiszpanii uzyskali następujące wyniki 

z kwalifikacji EE.09: Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i 

bazami danych: część pisemna:68,75%, a część praktyczna: 73,68% i były dla szkoły zadawalające. 

- u uczniów z branży analitycznej zdawalność kwalifikacji AU.60 Wykonywanie badań 

analitycznych przedstawiają się następująco: : część pisemna:58,1%, a część praktyczna: 96,90% 
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-technicy technologii chemicznej, którzy odbywali staż na Węgrzech, uzyskali następujące wyniki 

w kwalifikacji AU.56 Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle 

chemicznym, część pisemna:61 %, a część praktyczna: 86 %. 

Z powyższych danych wynika, że udział w stażu zagranicznym uczniów zespołu Szkół 

Technicznych przyniósł same korzyści szczególnie na polu zdawalności egzaminów zawodowych 

praktycznych , gdyż wyniki są znacznie wyższe niż z egzaminu pisemnego teoretycznego. 

 

Wnioski: 

1. Uczestnicy projektu zdobyli dokumenty potwierdzające ich nowe umiejętności i kompetencje 

zawodowe, językowe i społeczne. 

2. Stażyści nawiązali nowe międzynarodowe znajomości zawodowe. 

3. Wszyscy uczestnicy projektu zdecydowanie zwiększyli swoje szanse i możliwości znalezienia 

stażu lub zatrudnienia w swoim kraju i zagranicą. 

4. Stażyści poprawili również swoją wiedzę praktyczną i wykorzystywali ją zawsze na zajęciach   

w pracowniach elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, informatycznej, analitycznej i 

laboratorium chemicznym w szkole. 

5. Udział uczniów w projekcie zaowocował poprawą wyników egzaminów zawodowych 

z poszczególnych kwalifikacji.  

 

Rekomendacje: 

1. W dalszym ciągu organizować projekty zagraniczne w różnych branżach nie tylko 

elektrycznej, elektronicznej, informatycznej, mechanicznej, analitycznej i technologii 

chemicznej. Należy poszerzyć staże o branże technika fotografii i mulitimediów i technika 

programistę, ponieważ udział w projekcie bardzo korzystnie wpływa na uczniów, ich wyniki 

w nauce oraz na wyniki z egzaminów zawodowych. 

2. Umożliwiać wyjazdy na staż większej grupie uczniów. 

3. Stwarzać uczniom możliwości dzielenia się z innymi zdobytymi podczas stażu 

kompetencjami i umiejętnościami. 

 

8. Podsumowanie realizacji projektu 

Projekt „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” zrealizowany w ramach programu Erasmus+ 

Akcja 1.Mobilnośc edukacyjna- Wyjazdy uczniów    i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie 

i szkolenie zawodowe umożliwił 65 uczniom zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego 

Mościckiego w Tarnowie kształcących się w zawodach: technik elektronik (15), technik elektryk 

(9), technik mechanik (10), technik informatyk (16), technik analityk (10) i technik technologii 
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chemicznej (5) w partnerstwie z Bragamob w Portugalii, Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz 

Középiskolája és Szakiskolája na Węgrzech i euroMind w Hiszpanii wyjazd na zagraniczne staże. 

Mały one  na celu m.in. pogłębienie wiedzy zawodowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce 

w rzeczywistym środowisku pracy, zapoznanie z nowoczesnymi procesami technologicznymi i 

metodami pracy, kształcenie postawy szacunku dla kompetencji, wiedzy, odpowiedzialności za 

podejmowane działania, wzmocnienie umiejętności pracy samodzielnej i zespołowej, podnoszenie 

umiejętności porozumiewania się w języku obcym branżowym, poprawę jakości i skuteczności 

kształcenia, osiąganie lepszych wyników w nauce i osiąganych na egzaminach z kwalifikacji w 

zawodzie, rozbudzenie potrzeby i chęci kształcenia się, kształcenie postawy otwartości, tolerancji, 

szacunku dla odmienności kulturowej i mentalnej.  

Praca stażystów była ciągle monitorowana, celem otrzymania informacji zwrotnej co było dobrze, 

co wymagałoby poprawy. Mentorzy z firm i przydzieleni do bezpośredniego nadzoru opiekunowie 

przeprowadzali test umiejętności praktycznych, na podstawie którego ocenili progres każdego 

stażysty. W ten sposób uczniowie, ich mentorzy oraz przedstawiciele instytucji zdobyli informacje 

o efektach stażu. Po powrocie z praktyk stażyści zaprezentowali w danym języku obcym mobilności 

wykonanie konkretnego zadania zawodowego, celem prezentacji nabytych umiejętności 

zawodowych i kompetencji określonych w Programie stażu. Pozwoliło to na zweryfikowanie 

efektów stażu i wystawienie dokumentów Europass Mobilność, który każdy uczestnik stażu 

otrzymał.  

Same wyjazdy na staże zostały nieco przesunięte w czasie, a i upowszechnianie rezultatów z 

nieprzewidzianej przyczyny wystąpienia pandemii Covid - 19 trochę się wydłużyły, ponieważ nie 

było możliwości bezpośredniego kontaktu z młodzieżą i kolegami, którzy nie brali udziału w 

mobilnościach. W związku ze złożonym wnioskiem Agencja wydłużyła termin realizacji stażu do 

01.09.2022 roku. 

W ramach upowszechniania rezultatów projektu uczestnicy wytworzyli materiały edukacyjne takie 

jak: prezentacje multimedialne, film instruktażowy, broszura instruktażowa, słowniczek 

pojęć/zwrotów branżowych w języku mobilności, które zostały umieszczone na platformach 

edukacyjnych Epale i E -twinning, portalach społecznościowych typu Facebook, stronie 

internetowej szkoły, celem dotarcia z nimi do jak największej liczby odbiorców. Wpływ projektu 

na uczestników i wszystkie organizacje był wieloaspektowy. Uczniowie przygotowywali się do 

wykonywania konkretnych zadań na określonych stanowiskach pracy, poszerzali wiedzę 

zawodową, odkrywali przez cały okres stażu nowe możliwości działania. Poprawiali 

komunikowanie się w języku obcym zarówno na zajęciach dodatkowych w szkole, jak i w miejscu 

odbywania mobilności, przeszli proces usamodzielniania się, podnosili cały czas świadomość 

międzykulturową. Wiedza i umiejętności zawodowe, które zdobywali lub rozwijali umożliwiło im 
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uzyskanie lepszych wyników na egzaminach zawodowych oraz w całym procesie kształcenia. W 

perspektywie długoterminowej zdecydowanie zwiększyła się ich mobilność zawodowa i 

możliwości na rynku pracy. Poprzez odbyty staż zagraniczny stali się atrakcyjniejszymi, lepiej 

wykwalifikowanymi pracownikami dla potencjalnych pracodawców.  

Korzyści z projektu wyniosła również szkoła jako organizacja wnioskująca poprzez podniesienie 

swojego prestiżu jako szkoły umożliwiającej staże zagraniczne. Zespół projektowy podniósł swoje 

kwalifikacje, wzbogacił się o nowe doświadczenia, dzięki czemu wzrośnie jakość kolejnych 

projektów.  

Partnerzy projektowi zdobyli kolejne, cenne doświadczenia na rynku mobilności i podnieśli 

umiejętności związane z zarządzaniem projektami. 

 Projekt spełnił zatem zarówno cele główne i kryteria szczegółowe. 

Z opinii oraz raportów końcowych uczestników jasno wynika, że zrealizowany projekt 

„Praktyki zawodowe bez granic” realizowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 1.Mobilność 

edukacyjna - Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe 

był bardzo ważnym doświadczeniem w życiu uczestników. Wiele osób podkreśla, że dzięki szansie 

jaką otrzymali, ich spojrzenie na swą przyszłość zawodową uległo dużej, pozytywnej zmianie.  

 

 

9. Podsumowanie wyników ewaluacji i rekomendacje do pracy przy pisaniu i organizacji  

   kolejnych projektów 

9.1. Mocne strony  

1.Zaplanowane w projekcie cele zostały w pełni zrealizowane. 

2.Założone w projekcie efekty uczenia się zostały w osiągnięte. 

3.Programy kursów przygotowawczych uczniów zostały dostosowane do potrzeb uczestników. 

4.Materiały szkoleniowe zostały bardzo dobrze przygotowane. 

5.Wyjazd na staż został bardzo dobrze zorganizowany. 

6.Partnerzy z organizacji przyjmującej zrealizowali zaplanowane zadania. 

7.Program kulturalny i krajoznawczy przygotowany przez partnerów projektu był atrakcyjny. 

8.Komunikacja między partnerami przebiegała w miłej atmosferze, co sprzyjało owocnej 

współpracy. 

9.Uczniowie mieli możliwość nabycia nowego doświadczenia zawodowego. 

10.Uczestnicy bardzo dobrze oceniają odbyty staż oraz nadzór merytoryczny. 

11.Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie bardzo wysoko ocenili poprawę swojej znajomości 

języka obcego, a także wzbogacenie swojej wiedzy i zdobyte kompetencje zawodowe. 

12.Przebieg szkolenia był satysfakcjonujący dla uczestników projektu. 
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13.U stażystów wzrosła tolerancja na odmienność kultury. 

14.Z pobytu na stażu uczniowie otrzymali same korzyści. 

15.Wszyscy stażyści biorący udział w projekcie otrzymali dokumenty potwierdzające ich nowe 

umiejętności i kompetencje zawodowe, językowe i społeczne. 

16.Stażyści poprawili również swoją wiedzę praktyczną i wykorzystywali ją zawsze na zajęciach 

w pracowniach elektrycznej, elektronicznej, informatycznej i mechanicznej i laboratoriach w 

szkole. 

17.Udział uczniów w projekcie zaowocował poprawą wyników egzaminów zawodowych 

z poszczególnych kwalifikacji.  

18.Wszyscy uczestnicy projektu zdecydowanie zwiększyli swoje szanse i możliwości znalezienia 

stażu lub zatrudnienia w swoim kraju i zagranicą. 

19.Dzięki udziałowi uczniów w zagranicznym stażu zwiększony został międzynarodowy 

i europejski charakter szkoły. 

20.Praktyki zagraniczne uczniów są promocją dla instytucji wysyłającej w środowisku lokalnym. 

 

9.2. Słabe strony  

1. Wydłużenie trwania projektu ze względu na trwający Covid -19. 

2. Zbyt krótki okres odbywania stażu zagranicznego. 

3. Brak możliwości zmiany firmy po np. tygodniu. 

4.W trakcie stażu zbyt mało było spotkań z młodzieżą węgierską, a uczniowie pracujący w 

Portugalii i Hiszpanii nie mieli w ogóle styczności z młodzieżą uczącą się w szkole. 

 

9.3.Rekomendacje do pracy przy pisaniu i organizacji kolejnych projektów 

1. Organizować w dalszym ciągu staże zagraniczne dla uczniów w różnych krajach. 

2. Umożliwiać wyjazdy zagraniczne na staż jak największej grupie uczniów z różnych branż, 

ponieważ ma to pozytywny wpływ na uczniów, ich wyniki w nauce oraz na wyniki z egzaminów 

zawodowych. 

3. W plan projektu wpisać więcej spotkań z młodzieżą z krajów partnerskich. 

4.  Modyfikować programy zajęć przygotowawczych do potrzeb i poziomu uczestników. 

5.  Organizować w przyszłości wyjazdy o podobnym wysokim standardzie. 

6.  Kontynuować współpracę z instytucją przyjmującą w kolejnych projektach. 

7. W dalszym ciągu umożliwiać uczniom pracę w zagranicznych zakładach celem nabycia cennego 

zawodowego doświadczenia. 

8.W kolejnych projektach również uwzględnić wizytę monitoringową, która czuwa nad 

prawidłowym przebiegiem i realizacją programu stażu. 
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9.Motywować uczniów do nauki języka angielskiego i j. niemieckiego – dobra komunikacja 

w miejscu pracy to możliwość poznania szczegółów wykonywanej pracy, oraz większe 

zaangażowanie w powierzone zadania. 

10.Dokonać podziału grup językowych na mniejsze, aby wszyscy uczestnicy mogli w równym 

stopniu uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych do projektu. 

11.Zmodyfikować branżowo grupy językowe na zajęciach przygotowawczych do projektu. 

12.W miarę możliwości jak najczęściej promować rezultaty i efekty projektu. 

13.Poszukiwać nowych partnerów z innych krajów do współpracy w nowych, kolejnych projektach. 

 

10. Upowszechnianie wyników ewaluacji  

Przedstawione i opisane powyżej wyniki ewaluacji zostaną przedstawione na Radzie 

Pedagogicznej w dniu 31.08.2022 roku, a wypracowane wnioski i rekomendacje do dalszej pracy 

z uczniami oraz przy planowaniu czynności i działań w kolejnych projektach. 

 

11. Załączniki 

W trakcie pisania raportu ewaluacji wykorzystano następujące wyniki ankiet. 

  Ankieta 1. 

1.Jak oceniasz swój poziom wiedzy z zakresu komunikowania się w języku obcym 

zawodowym przed odbytym szkoleniem? 

bardzo wysoko       wysoko średnio        nisko bardzo nisko 

     

      2.Jak oceniasz sposób prowadzenia zajęć i stosowane metody? 

bardzo dobrze       dobrze średnio        źle bardzo źle 

     

3.Jak oceniasz przydatność materiałów dydaktycznych prezentowanych przez osoby   

szkolące? 

przydatne mało przydatne nieprzydatne        słabe bardzo słabe 

     

      4.Czy tematyka i sposób prowadzenia zajęć były ciekawe? 

zdecydowanie tak       raczej tak raczej nie  zdecydowanie nie bardzo słaby 

     

     5.Czy treści szkolenia przekazywane były w sposób przystępny i zrozumiały? 

zdecydowanie tak      raczej tak  ani tak, ani nie        raczej nie zdecydowanie nie 

     

      6.Jak oceniasz swoją aktywność podczas tych zajęć? 

bardzo wysoko      wysoko średnio        nisko bardzo nisko 

     

      7.Czy odpowiadało Ci tempo tych zajęć? 

zdecydowanie tak       raczej tak ani tak, ani nie       raczej nie  zdecydowanie nie 

     

      8.Co sądzisz o czasie trwania całego kursu językowego? 
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za krótki odpowiedni za długi        słabe bardzo słabe 

     

      9.Jak oceniasz swój poziom wiedzy po kursie językowym 

bardzo wysoko       wysoko średnio        nisko bardzo nisko 

     

     10.Jaka jest Twoja ogólna ocena szkolenia 

bardzo wysoka       wysoka średnia        niska bardzo niska 

     

     11. Czy szkolenie spełniło Twoje oczekiwania? 

zdecydowanie tak       raczej tak ani tak, ani nie       raczej nie  zdecydowanie nie 

     

      12.Jakie są Twoje uwagi, którymi chcesz się podzielić odnośnie przeprowadzanych zajęć? 

 

 

 

Ankieta 2. 

1.Jak oceniasz informacje otrzymane przed wyjazdem na staż na zajęciach przygotowawczych? 

bardzo dobre       dobre wystarczające        słabe bardzo słabe 

     

 2.Jak oceniasz przydatność przygotowanych i przekazanych materiałów dydaktycznych? 

bardzo dobre       dobre wystarczające        słabe bardzo słabe 

     

3.Jak oceniasz przedstawione na zajęciach zagadnienia w odniesieniu do odbytego stażu? 

bardzo dobry       dobry wystarczający        słaby bardzo słaby 

     

4.Jak oceniasz wybór miejsca i czasu tych zajęć? 

bardzo dobre       dobre wystarczające        słabe bardzo słabe 

     

5.Jak oceniasz użyteczność informacji uzyskiwanych w trakcie tych zajęć? 

bardzo dobra       dobra wystarczająca        słaba bardzo słaba 

     

7.Jak oceniasz organizację zajęć? 

bardzo dobry       dobry wystarczający        słaby bardzo słaby 

     

 

 

Ankieta 3.: Przyszła perspektywa edukacji, praktyki i pracy. 

Sadzę, że wzrosły moje szanse na to, aby otrzymać nową lepszą pracę. 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie 
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Mam lepsze wyobrażenie na temat moich celów i aspiracji zawodowych. 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie 

     

Mam lepsze możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia w swoim kraju. 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie 

     

 Jestem lepiej przygotowany do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności. 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie 

     

Mogę sobie wyobrazić pracę w innym kraju w przyszłości. 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie 

     

Mogę sobie wyobrazić pracę w kraju odbycia stażu ( czyli na Węgrzech i Portugalii) w  przyszłości. 

Zdecydowanie 

tak 

Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie 

     

Chciałbym pracować w środowisku międzynarodowym.  

Zdecydowanie 

tak 

Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie 

     

 

 

Ankieta 4. złożona w systemie Mobility Tool 

Wartość 
merytoryczna 
programu stażu 

Bardzo wysoki-20 

Wysoki-42 

Niski-1 
Przeciętny -1 

Jakość metod 
nauczania 

 

Bardzo wysoki-22 

Wysoki-42 

Niski-1 
 

Otrzymałem(-łam) właściwą 
pomoc w znalezieniu 
odpowiedniej instytucji 
przyjmującej 

zdecydowanie tak-46 

raczej tak-18 

nie mam zdania-1 
 

Miejsce odbywania stażu 
spełniło moje wymagania 

zdecydowanie tak-40 

raczej tak-25 
 

Dokładnie wiedziałem(-łam) co 
mam robić i czego mam się 
nauczyć podczas stażu za 
granicą 

raczej tak-34 

zdecydowanie tak-31 
 

Czas trwania stażu był 
wystarczający do 
spełnienia moich 
potrzeb 
szkoleniowych 

raczej tak-36 

zdecydowanie tak-22 

raczej nie-5 

zdecydowanie nie-1 

nie mam zdania-1 
 

Czy jesteś ogólnie 

zadowolony(-na) z 

doświadczeń/wiedzy 

zdobytych podczas 

mobilności w programie 

Erasmus+? 

Bardzo zadowolony-48 
Raczej zadowolony 16 

Nie mam zdania 1 

Zaproponowane 
działania były 
bezpośrednio 
związane z moimi 
potrzebami 
szkoleniowymi 

raczej tak-29 

zdecydowanie tak-32 

nie mam zdania-4 
 

Zapewniono mi odpowiedni sprzęt 
65 osób 

Wiedziałem(-łam) kim 
jest osoba 
odpowiedzialna za 
zapewnienie mi 
pomocy w realizacji 
mojego programu 
stażu oraz 
sprawdzenie moich 
wyników 

zdecydowanie tak-45 

raczej tak-18 

Nie dotyczy-1 

nie mam zdania-1 
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Moja organizacja 
wysyłająca służyła mi 
pomocą podczas stażu 
zdecydowanie tak-43 

raczej tak-21 

raczej nie-1 
 

Kompetencje w dziedzinie 

matematyki, nauki i 

technologii 

zdecydowanie tak-20 

raczej tak-35 

nie mam zdania-8 

raczej nie-2 
 

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

zdecydowanie tak-55 

raczej tak-7 

nie mam zdania-3 
 

Umiejętność nauki 
(niezależne 
planowanie i 
realizowanie własnej 
ścieżki nauki) 

raczej tak-37 

zdecydowanie tak-21 

nie mam zdania-7 

 

 
 

Kompetencje 
społeczne i 
obywatelskie (np. 
docenianie wartości 
innych kultur i lepsze 
rozumienie takich 
koncepcji jak 
demokracja, 
sprawiedliwość, 
równość, 
obywatelstwo, prawa 
obywatelskie) 

zdecydowanie tak-44 

raczej tak-20 

nie mam zdania-1 
 

Poczucie inicjatywy i 
przedsiębiorczości (np. 
jak rozwinąć pomysł i 
wcielić go w życie) 

raczej tak-46 

zdecydowanie tak-17 

nie mam zdania-2 

raczej nie-1 
 

Świadomość i wyrazistość 
kulturowa (np. 
prezentowanie siebie w 
sposób kreatywny czy 
lepsze rozumienie sztuki i 
mediów) 

raczej tak-45 

zdecydowanie tak-19 

nie mam zdania-1 
 

myśleć logicznie i wyciągać 
wnioski (zdolności 
analityczne) 

zdecydowanie tak-47 

nie mam zdania-3 

raczej tak-15 
 

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

zdecydowanie tak-47 

raczej tak-17 

nie mam zdania-1 
 

planować i organizować 
zadania i czynności 

zdecydowanie tak-43 

raczej tak-20 

nie mam zdania-1 

zdecydowanie nie-1 
 

współpracować w grupie 

zdecydowanie tak-51 

raczej tak-13 

zdecydowanie nie-1 
 

Poprawiłem(-łam) swoje 
techniczne/zawodowe 
umiejętności/kompetencje 

zdecydowanie tak-45 

raczej tak-18 

nie mam zdania-2 

 

 
 

Jestem bardziej pewny(-
na) siebie i przekonany(-
na) o swoich 
umiejętnościach 

zdecydowanie tak-42 

raczej tak-20 

nie mam zdania-2 

raczej nie-1 

 
 

Lepiej znam swoje mocne i 
słabe strony 

raczej tak-34 

zdecydowanie tak-30 

nie mam zdania-1 
 

Potrafię współpracować z 
osobami z innych 
środowisk i kultur 

zdecydowanie tak-43 

raczej tak-22 
 

Potrafię się lepiej 
adaptować i odnajdywać 
w nowych sytuacjach 

zdecydowanie tak-42 

raczej tak-23 
 

Potrafię myśleć i 
analizować informacje w 
sposób krytyczny 

raczej tak-29 

zdecydowanie tak-32 

nie mam zdania-3 

raczej nie-1 
 

Jestem bardziej 
tolerancyjny(-na) w 
stosunku do innych osób i 
zachowań 

zdecydowanie tak-42 

raczej tak-19 

nie mam zdania-4 
 

Jestem bardziej ciekawy(-
wa) i otwarty(-ta) na nowe 
wyzwania 

zdecydowanie tak-45 

raczej tak-20 

 
 

Planuję aktywniej angażować 
się w życie społeczne i 
polityczne w moim 
środowisku 

nie mam zdania-10 

raczej tak-33 

zdecydowanie tak-16 

raczej nie-4 

zdecydowanie nie-1 

 
 

Jestem bardziej 
zainteresowany(-na) 
codziennymi 
wydarzeniami na świecie 

raczej tak-27 

zdecydowanie tak-33 

nie mam zdania-3 

raczej nie-2 
 

Lepiej podejmuję decyzje 

raczej tak-36 

zdecydowanie tak-25 

nie mam zdania-4 
 

Bardziej interesuję się 
sprawami Europy 

zdecydowanie tak-40 

nie mam zdania-5 

raczej tak-16 

raczej nie-4 
 

Sądzę, że wzrosły moje 
szanse na to, aby otrzymać 
nową lub lepszą pracę 

zdecydowanie tak-41 

raczej tak-23 

nie mam zdania-1 
 

Mam lepsze wyobrażenie 
na temat moich celów i 
aspiracji zawodowych 

raczej tak-25 

zdecydowanie tak-38 

nie mam zdania-2 
 

Mam lepsze możliwości 
znalezienia stażu lub 
zatrudnienia w swoim 
kraju 

raczej tak-31 

zdecydowanie tak-34 
 

Jestem lepiej 
przygotowany(-na) do 
podejmowania zadań 
wymagających większej 
odpowiedzialności 

zdecydowanie tak-40 

nie mam zdania-3 

raczej tak-22 
 

Mogę sobie wyobrazić 
pracę w innym kraju w 
przyszłości 

zdecydowanie tak-45 

raczej tak-20 
 

Mogę sobie wyobrazić pracę w 
kraju odbycia stażu w 
przyszłości 

zdecydowanie tak-38 

raczej tak-20 

nie mam zdania-3 

raczej nie-3 
 

Chciał(a)bym pracować 
w środowisku 
międzynarodowym 

raczej tak-37 

zdecydowanie tak-23 

nie mam zdania-5 
 

Długość stażu 

Raczej zadowolony-32 

Dopasowanie stażu do 
programu nauczania w 
instytucji wysyłającej 

Zakwaterowanie 

Bardzo zadowolony-44 

Organizacja podróży 

Bardzo zadowolony-43 

Twojej instytucji 
wysyłającej 
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Bardzo zadowolony-29 

Nie mam zdania-1 
 

Raczej zadowolony-31 

Bardzo zadowolony-34 
 

raczej zadowolony-21 
 

raczej zadowolony-22 
 

Bardzo zadowolony-37 

raczej zadowolony-28 
 

Twojej instytucji 
przyjmującej 

Bardzo zadowolony-40 

raczej zadowolony-25 
 

    

 

 

 

 

     

 

 


