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 1. SPIS TREŚCI 
 

1. Spis treści. 

2. Metody wykorzystane przy badaniu ewaluacyjnym. 

3. Opis projektu. 

4. Lista uczestników i opiekunów. 

5. Ocena procesu rekrutacji. 

6. Ocena stworzonych materiałów informacyjnych  

i promocyjnych. 

7. Ocena zrealizowanych w ramach przygotowań szkoleń. 

8. Ocena zrealizowanego programu praktyk. 

9. Podsumowanie indywidualnych raportów uczestnika  

w systemie Mobility Tool+ oraz ankiet ewaluacyjnych.  
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2. METODY WYKORZYSTANE PRZY BADANIU 

EWALUACYJNYM 
 
 

1. Stały monitoring realizowany przez pracowników zaangażowanych instytucji oraz 

opiekunów. 

2. Analiza dokumentacji z przebiegu procesów rekrutacji uczestników oraz przygotowania 

uczestników. 

3. Dyskusje przeprowadzone między przedstawicielami instytucji wysyłającej  

i przyjmującej.  

4. Rozmowy z uczniami (uczestnikami) podczas realizacji praktyk. 

5. Rozmowy zespołu projektowego – krótkie relacje opiekunów grup. 

6. Indywidualne raporty uczestników w systemie Mobility Tool+. 

 

3. OPIS PROJEKTU 
 

Projekt Rozwój młodzieży poprzez zagraniczne staże zawodowe to wspólna inicjatywa Zespołu 

Szkół im. Władysława S. Reymonta w Brniu (organizacja wysyłająca) oraz Georgikes 

Ekmetaleuseis & Training Services (organizacja przyjmująca). W ramach projektu 42 uczniów, 

pod nadzorem 4 opiekunów wyjechało na praktyki zagraniczne, które odbyły się w dniach 

28.10.2019-08.11.2019. Projekt odpowiada na zdefiniowane potrzeby uczniów, którzy podczas 

rozmów z pracownikami szkoły mówili o braku praktycznej możliwości skonfrontowania 

wiedzy nabytej w szkole z realiami prawdziwego rynku pracy. Dlatego też szkoła złożyła 

wniosek projektowy, w ramach którego osoby z zawodów Technik Budownictwa oraz Technik 

Architektury Krajobrazu miały możliwość odbycia 80 godzinnych praktyk zawodowych.  

 

Do innych celów projektu należy zaliczyć: podkreślenie wagi ciągłego poszerzania kwalifikacji 
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zawodowych na europejskim rynku pracy, promowanie idei uczenia się przez całe życie oraz 

podnoszenie jakości i innowacyjności w kształceniu zawodowym w szkole. Projekt zakłada 

również  cele szczegółowe, jakimi jest przede wszystkim zdobywanie nowych i rozwijanie już 

posiadanych umiejętności zawodowych, które stanowią podstawę dla pracy w zawodzie; 

podnoszenie kompetencji językowych, w tym posługiwanie się słownictwem branżowym, które 

umożliwi w przyszłości podjęcie pracy zagranicą; kształtowanie zdolności interpersonalnych  

i tzw. soft-skills, które w dzisiejszym czasie są bardzo cenione na rynku pracy; podnoszenie 

wiedzy na temat UE oraz możliwości rozwoju, jakie oferuje ona młodzieży.  

 

4. LISTA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW 
 
 

Nr. Zawód Imię Nazwisko 
1 Technik Budownictwa Przemysław Bartoń 
2 Technik Budownictwa Kacper Ciećko 
3 Technik Budownictwa Jakub Ciećko 
4 Technik Budownictwa Mikołaj Ciećko 
5 Technik Budownictwa Eryk Grabka 
6 Technik Budownictwa Daniel  Kądzielawa 
7 Technik Budownictwa Szymon Kiwior 
8 Technik Budownictwa Kamil Kopeć 
9 Technik Budownictwa Bartłomiej Kubiś 
10 Technik Budownictwa Sławomir Siwicki 
11 Technik Budownictwa Bartłomiej Kośmider 
12 Technik Budownictwa Hubert Motyka 
13 Technik Budownictwa Filip Pater 
14 Technik Budownictwa Damian Pyzik 
15 Technik Budownictwa Bartosz Rodak 
16 Technik Budownictwa Łukasz Rój 
17 Technik Budownictwa Adrian Sojka 
18 Technik Budownictwa Paweł Wąż 
19 Technik Budownictwa Natalia Ryczek 
20 Technik Budownictwa Karolina Wawrzonek 
21 Technik Budownictwa Radosław Kapka 
22 Technik Budownictwa Marek Kilian 
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23 Technik Budownictwa Przemysław Małek 
24 Technik Budownictwa Jakub Małek 
25 Technik Budownictwa Kamil Kapłon 
26 Technik Architektury Krajobrazu Martyna Bednarz 
27 Technik Architektury Krajobrazu Justna Bieś 
28 Technik Architektury Krajobrazu Paulina  Dymon 
29 Technik Architektury Krajobrazu Joanna Janiszewska 
30 Technik Architektury Krajobrazu Justyna Kogut 
31 Technik Architektury Krajobrazu Anna Mastalerz 
32 Technik Architektury Krajobrazu Katarzyna  Mikus 
33 Technik Architektury Krajobrazu Klaudia Patryjak 
34 Technik Architektury Krajobrazu Patrycja Pikul 
35 Technik Architektury Krajobrazu Sandra  Skóra 
36 Technik Architektury Krajobrazu Monika  Struziak 
37 Technik Architektury Krajobrazu Wiktoria Wajda 
38 Technik Architektury Krajobrazu Anna Wójcik 
39 Technik Architektury Krajobrazu Klaudia Wytrwał 
40 Technik Architektury Krajobrazu Patrycja Ziemian 
41 Technik Architektury Krajobrazu Tomasz Golonka 
42 Technik Architektury Krajobrazu Filip Owca 

Opiekunowie 
1 Technik Budownictwa Paweł Bieś 
2 Technik Budownictwa Bogdan Kowal 
3 Technik Architektury Krajobrazu Katarzyna Matusiak-Kapuściak 
4 Technik Architektury Krajobrazu Joanna Gawlik 

 

5. OCENA PROCESU REKRUTACJI 
 

W celu zapewnienia sprawiedliwej rekrutacji z zapewnieniem równości szans Zespół Szkół im. 

W. S. Reymonta w Brniu powołał Komisję Rekrutacyjną na mocy Zarządzenia Dyrektora.  

W jej skład weszły następujące osoby: 

 
1. Jarosław Boryczka – Przewodniczący 

2. Bogdan Kowal – Członek Komisji 

3. Katarzyna Matusik-Kapuściak – Członek Komisji 
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4. Paweł Bieś – Członek Komisji 

  

Do zadań Komisji należało: 

1. Opracowanie Regulaminu rekrutacji oraz formularzy zgłoszeniowych. 

2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej.  

3. Zebranie i weryfikacja 43 formularzy zgłoszeniowych.  

4. Wybór 42 osób, które wzięły udział w projekcie – stworzenie listy osób 

zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej, co stanowiło element minimalizacji ryzyka. 

5. Opracowanie listy rankingowej oraz protokołu z posiedzenia Komisji.  

6. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej w ramach której jedyna osoba z listy 

rezerwowej ostatecznie trafiła na listę główną.  

 

 

Do kryteriów decydujących o wyborze uczniów należało: 

 a) ocena z zajęć praktycznych w roku szkolnym 2018/2019 

  do 2,9 – 0 pkt 

3.0 – 3,9 – 1 pkt 

  4.0 – 4,9 – 2 pkt 

  powyżej 5.0 – 3 pkt 

b) średnia ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2018/2019 

             do 2,9 – 0 pkt. 

             od 3.0 – 3,5 – 1 pkt 

              od 3.6 – 3,9 – 2 pkt 

              od 4.0 – 4,5 – 3 pkt 

              od 4.6 – 5,0 – 4 pkt 

              powyżej 5,0 – 5 pkt 

            c) frekwencja na zajęciach – za rok szkolny 2018/2019 

  do 60% – 0 pkt 

61 – 80% – 1 pkt 

  81 – 100% – 2 pkt 

d) ocena z zachowania za rok szkolny 2018/2019 
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             poprawna – 1 pkt 

              dobra – 2 pkt 

              bardzo dobra – 3 pkt 

              wzorowa – 4 pkt 

 e) wynik rozmowy kwalifikacyjnej 

  Od 0 do max 4 pkt 

 

Punkty były przydzielane przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie wypełnionych 

formularzy zgłoszeniowych. Część dotyczącą punktacji wypełniali wychowawcy klas  

i koordynator, aby zapewnić przejrzystość i sprawiedliwość całego procesu rekrutacyjnego. 

Rozmowa kwalifikacyjna była prowadzona przez całą Komisję i poruszała kwestie związane 

z sytuacją życiową ucznia (mniejsze szanse), a także motywacje dotyczące udziału w 

projekcie. Ostatecznie wybrano 25 uczniów z Technikum Budownictwa i 17 z Technikum 

Architektury Krajobrazu. Zwiększenie liczby osób względem wniosku (planowano 

odpowiednio 24 i 16 osób) wynikło ze zmniejszenia liczby dni wyjazdu na etapie 

kontraktowania.  

 

W sumie osoba kandydująca do udziału w projekcie mogła otrzymać 18 punktów. Taki wybór 

kryteriów zapewnił sprawiedliwy i obiektywny wybór, który promował osoby zaangażowane 

w życie szkoły i świadome szansy, jaka została im stworzona. Dodatkowo przy rekrutacji 

kierowano się zasadą równości szans. Żadna osoba nie została dyskryminowana przez pryzmat 

płci, koloru skóry, rasy czy poglądów politycznych. Proces rekrutacji odbył się zgodnie  

ze wszystkimi założeniami, bez żadnych problemów, a nikt nie odwoływał się od 

rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, co pokazuje, że cały proces odbył się z zachowaniem 

wszelkich standardów. Również sami uczniowie określili cały proces jako przejrzysty, 

wymagania były znane już wcześniej, dzięki czemu mieli oni okazje dokładnie przemyśleć 

swoją decyzją o udziale w projekcie. Ocenę tego etapu realizacji projektu stworzono na 

podstawie rozmów z uczestnikami (indywidualne oraz grupowe spotkania), a także dyskusji 

w gronie szkolnej grupy roboczej.  
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6. OCENA STWORZONYCH MATERIAŁÓW 

INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH 
 

Zgodnie z założeniami projektowymi, już na samym początku zostały utworzone materiały 

promocyjno-informacyjne, które pozwalały promować projekt. Cały proces rozpoczęto od 

stworzenia logo projektu, które pozwoliło zachować spójność i atrakcyjny wygląd całości 

materiałów. 

 
 
Następnie, aby zwiększyć świadomość społeczności szkolnej, a także innych osób 

zainteresowanych projektem, zdecydowano się na stworzenie projektowej ulotki, plakatu,  

a także rollup’u, które zostały umieszczone w widocznych miejscach w całej szkole. Poniżej 

znajdują się wspomniane materiały, które zostały udostępnione również poprzez stronę na 

facebook’u, która została utworzona specjalnie na potrzeby projektu (jej zastosowanie zostanie 

scharakteryzowane i ocenione w późniejszej części raportu). Materiały zawierają podstawowe 

informacje o projekcie, takie jak tytuł, numer, wysokość dofinansowania i jego źródło, a także 

opis projektu i jego cele.  
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Ciekawszym materiałem jest niewątpliwie broszura projektowa, która została stworzona po 

powrocie grupy z Grecji. Zawiera ona szczegółowy opis pobytu młodzieży na zagranicznej 

mobilności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk zawodowych  

i realizowanego stażu zawodowego, a także nabytych efektów kształcenia. Broszura w związku 

z obszernością stanowi załącznik do niniejszego raportu jak i raportu końcowego składanego 

w systemie Mobility Tool+.  

 

Poza materiałami w formie fizycznej i elektronicznej, projekt był także promowany poprzez 

różne strony internetowe (strona www szkoły czy Powiatu Dąbrowskiego), a także facebook 

(fanpage szkoły oraz fanpage dedykowany projektowi). Poza oczywistą funkcją, jaką była 

funkcja promocyjna, miejsca te służyły także informowaniu osób zainteresowanych, 

szczególnie uczniów oraz rodziców o postępie prac projektowych, a także planowanych 

spotkaniach czy zajęciach. Najważniejsze linki można znaleźć poniżej: 
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Rozpoczęcie projektu: 

• http://www.zspbren.pl/index.php/585-praktyki-zawodowe-w-grecji-dla-uczniow-

zespolu-szkol-ponadgimnazjalnych-w-brniu 

Rekrutacja: 

• http://www.zspbren.pl/index.php/586-rekrutacja-do-projektu 

Wyjazd: 

• http://www.zspbren.pl/index.php/609-uczniowie-zespolu-szkol-im-wladyslawa-

reymonta-w-brniu-na-stazu-zagranicznym-w-grecji 

• https://powiatdabrowski.pl/aktualnosci/uczniowie-z-zespołu-szkół-w-brniu-na-stażu-

zagranicznym-w-grecji.html 

Broszura: 

• http://www.zspbren.pl/index.php/647-podsumowane-praktyk-zagranicznych-po-wer 

Facebook projektu i facebook szkolny: 

• https://www.facebook.com/Rozwój-młodzieży-poprzez-zagraniczne-staże-zawodowe-

107907097288718/?modal=admin_todo_tour 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2484054361680657&id=42928

4167157697  

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2446925455393548&id=42928

4167157697 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2406259992793428&id=42928

4167157697 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302491559836939&id=42928

4167157697 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=125501438862617&id=107907

097288718 – Dzień 1 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=128731808539580&id=107907

097288718 – Dzień 2 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129146028498158&id=107907

097288718 – Dzień 3 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129133695166058&id=107907

097288718 – Dzień 4 
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• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129110411835053&id=107907

097288718 – Dzień 5 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=128761608536600&id=107907

097288718 – Dzień 6 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129115155167912&id=107907

097288718 – Dzień 7 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=129160158496745&id=107907

097288718 – Dzień 8 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130887594990668&id=107907

097288718 – Dzień 9 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130901241655970&id=107907

097288718 – Dzień 10 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=130926031653491&id=107907

097288718 – Dzień 11 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=148554666557294&id=107907

097288718 – Dzień 12 

 

Zakładka na stronie partnera greckiego dedykowana projektowi: 

• http://georgikes.eu/category/vet-projects/2019-2020/zs-im-w-s-reymonta-w-brniu/ 

 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje fanpage projektu, który od początku istnienia zgromadził 

207 polubień, co uważamy za wynik dobry. Natomiast jeżeli chodzi o zasięgi to pojedyncze 

posty osiągały ponad 800 i 600 osób, które miały okazje je zobaczyć. W sumie zasięgi osiągnęły 

liczbę prawie sześciu tysięcy. Biorąc pod uwagę, że gmina Olesno liczy nieco ponad 17 tys. 

mieszkańców, a cały Powiat Dąbrowski niespełna 59 tys. mieszkańców, to jest to wynikiem 

imponującym. Duża tutaj zasługa samych uczniów, którzy nie tylko tworzyli treści 

publikowane na fanpage’u, ale także udostępniali i „lajkowali” posty, dzięki czemu te trafiały 

do większej ilości osób. W miejscu tym zostały opublikowane relacje ze szkoleń 

przygotowawczych, a także publikowana była codzienna relacja z pobytu w Grecji, wraz z 

opisem zadań stażowych czy wycieczek realizowanych w ramach programu edukacyjno-
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kulturowego. 
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7. OCENA ZREALIZOWANYCH W RAMACH 

PRZYGOTOWAŃ SZKOLEŃ 
 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi we wniosku, szkoła zaplanowała szereg szkoleń, których 

celem było umożliwienie młodzieży efektywne wykorzystanie wyjazdu na mobilność 

zagraniczną. W celu przeprowadzenia szkoleń z zapewnieniem wszelkich standardów, zostało 

to zlecone firmie zewnętrznej.  

 

Program przygotowań obejmował: 

 

1. Szkolenie z języka angielskiego w wymiarze 30 godzin, obejmujące lekcje nastawione 

na codzienną komunikację jak i wykorzystanie specjalistycznego, słownictwa 

branżowego, realizowane w podziale na mniejsze podgrupy robocze. 

2. Szkolenie z języka greckiego w wymiarze 10 godzin, obejmujące podstawy języka,  

w tym grecki alfabet, podstawowe słownictwo, wyrażenia, zwroty grzecznościowe, 

realizowane w podziale na mniejsze podgrupy robocze. 

3. Szkolenie kulturowe z elementami edukacji międzykulturowej w wymiarze 8 

godzin, wykorzystujące metody integracyjne i team-buildingowe, obejmujące takie 

zagadnienia jak kultura grecka i śródziemnomorska, odmienność kulturowa, różnice 

kulturowe czy znaczenia takich wartości jak otwartość, tolerancja, realizowane  

w podziale na mniejsze podgrupy robocze. 

4. Szkolenie psychologiczno-pedagogiczne w wymiarze 4 godzin, obejmujące elementy 

motywacyjne, kreowanie ścieżki zawodowej, w tym doradztwa zawodowego  

i wykorzystania takich narzędzi jak Europass-CV.  

5. Szkolenie BHP w wymiarze 1 godziny, realizowane w podziale na mniejsze podgrupy 

robocze. 

Wszystkie etapy przygotowania były realizowane przez wykwalifikowanych pedagogów oraz 

lektorów języka angielskiego i greckiego. W ich ramach uczestnicy mieli okazję wziąć udział 

w zajęciach prowadzonych w formie klasycznej, jak i warsztatowej, zawierające elementy 

edukacji pozaformalnej. Realizacja wszystkich szkoleń została potwierdzona listami obecności, 



 

 

 

 

15 

na których każdy uczestnik miał obowiązek się podpisać.  

 

Proces szkoleń przygotowawczych odbył się zgodnie ze wszystkimi założeniami, umożliwiając 

rozwinięcie kompetencji językowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, kulturowych, 

wszystkich 42 uczestników, odbywających swoje zajęcia w ramach przygotowań w formie 

zajęć indywidualnych, w grupach warsztatowych, a także grupach, w których następnie 

realizowali oni swoje mobilności. 

 

O przydatności przygotowań przeprowadzonych w ten sposób świadczą najlepiej opinie 

młodzieży biorącej w nich udział. Uczestnicy projektu w rozmowach z nauczycielami oraz 

koordynatorem bardzo pozytywnie ocenili szkolenia, które ich zdaniem pozwoliło im  

w efektywny sposób uczestniczyć w mobilności, podczas której na co dzień musieli się 

posługiwać językiem angielskim. Dużą przyjemność sprawiła im również próba 

porozumiewania się językiem greckim w zakresie podstawowych sformułowań 

grzecznościowych, czym również bardzo zaimponowali samym Grekom. Dodatkowo dzięki 

szkoleniom organizacyjnym i pedagogicznym, wiedzieli oni czego należy się spodziewać, jak 

należy się odpowiednio przygotować, aby nie przeżyć szoku kulturowego. Dodatkowo, już 

podczas pobytu w Grecji, zdawali oni sobie sprawę z korzyści płynących  

z udziału w projekcie.  

 

Ocenę działań zrealizowanych przed projektem została także poruszona w ankietach 

ewaluacyjnych, które młodzież wypełniała ostatniego dnia mobilności zagranicznej. Poniżej 

zbiorcze zestawienie ocen dotyczących tego etapu projektu. Podsumowanie całych ankiet 

znajduje się w ostatnim rozdziale niniejszego dokumentu. Odpowiedź 5 oznacza odpowiedź 

skrajnie pozytywną (bardzo zadowolony), natomiast odpowiedź 1 oznacza odpowiedź skrajnie 

negatywną (bardzo niezadowolony). Odpowiedź 3 jest neutralna (nie mam zdania).  

 

Pytanie 

Liczba odpowiedzi na 

konkretne wartości ankietowe 
Stopień 

satysfakcji 
1 2 3 4 5 

Jak oceniasz Długość i wartość 0 0 4 9 29 91,9% 
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zapewnione 

szkolenia 

przygotowawcze? 

merytoryczna 

Użyteczność szkoleń w 

trakcie pobytu w Grecji 
0 1 1 10 30 91,9% 

Jak oceniasz proces rekrutacji do projektu? 0 0 0 4 38 98,1% 

Jak oceniasz spotkania informacyjne przed 

wyjazdem na zagraniczną mobilność? 
0 0 1 3 38 97,6% 

 

Jak widać w zebranych danych z ankiet ewaluacyjnych uczniowie bardzo pozytywnie ocenili 

wartość merytoryczną stażu, a także jego adekwatność w kontekście realizowanych w Grecji 

obowiązków. Warto podkreślić, że padła tylko jedna odpowiedź negatywna.  

 

Poniżej znajduje się kilka zdjęć prezentujących odbywające się w ramach szkoleń zajęcia. 
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8. OCENA ZREALIZOWANEGO PROGRAMU 

PRAKTYK 
 

Zakładany program praktyk już na etapie składania aplikacji projektowej był konsultowany  

z partnerem greckim, który ocenił swoje możliwości w zakresie jego realizacji i do nich właśnie 

został dopasowany, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb uczestników projektu. W ten 

sposób powstał realny program praktyk, który wpisywał się w cele projektu i służył głównie 

rozwojowi młodzieży, a także ich potrzebom edukacyjnym 

 

Za jego realizację odpowiedzialni byli głównie mentorzy z ramienia partnera greckiego, ale 

również opiekunowie z ramienia szkoły, którzy towarzyszyli uczniom w czasie praktyk, 

kontrolując ich przebieg oraz zgodność z programem. Dzięki temu, już na etapie implementacji 

programu, była możliwość jego korekt. Osoby odpowiedzialne odbywały regularne spotkania, 

które pozwoliły na ostateczną pozytywna ocenę realizacji programu praktyk. Również 

młodzież bardzo przychylnie go oceniła. Doceniony został przede wszystkim jego praktyczny 

wymiar, kompatybilność z wymaganiami dzisiejszego rynku pracy i wszechstronność, która 

pozwoliła na rozwój wielu umiejętności zawodowych i zdobycie cennego doświadczenia  

w realiach prawdziwego zakładu pracy. Tak zaplanowany i zrealizowany program praktyk, 

przyczynił się znacznie do realizacji celów projektu.  

 

Bardzo ważne było zaangażowanie nauczycieli i mentorów, którzy poza wsparciem uczniów, 

obserwowali też ich w trakcie wykonywania obowiązków, oceniając dokonujący się z każdym 

dniem progres. Był on możliwy do wypracowania właśnie dzięki odpowiednio zaplanowanemu 

i realizowanego w praktyce programowi. Zbierane każdego dnia w czasie pobytu, a także po 

powrocie dane jakościowe bardzo pozytywnie odnosiły się do pracy w greckich 

przedsiębiorstwach. Zostało to także potwierdzone w ankietach ewaluacyjnych  

i indywidualnych raportach, gdzie uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki stopień satysfakcji, 

ale także docenili wpływ projektu na ich potencjał, a co za tym idzie przyszłość na rynku pracy. 
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Świadczy to o sukcesie projektu, który zrealizował zakładane cele względem uczniów.  

 
 
Szczególnie pozytywnie młodzież odniosła się do praktycznego wymiaru praktyk, które 

pozwoliły im nabyć faktyczne umiejętności, a nie jedynie suchą wiedzę (teorię). Jak widać 

poniżej bardzo dobrze ocenione zostało wsparcie udzielone przez stronę grecką, a także długość 

stażu i jego wartość merytoryczna. W poniższych pytaniach dotyczących stażu udzielono 

jedynie 2 odpowiedzi negatywnych, co również zasługuje na podkreślenie.  

 
Jak oceniasz wsparcie ze strony opiekunów  

z ramienia szkoły? 
1 1 4 12 24 87,14% 

Jak oceniasz wsparcie ze strony mentorów  

z ramienia organizacji przyjmującej? 
0 0 0 8 34 96,19% 

Jak oceniasz długość stażu? 0 0 2 12 28 92,38% 

Jak oceniasz wartość merytoryczną programu 

stażu? 
0 0 2 12 28 92,38% 

 
 

9.  PODSUMOWANIE INDYWIDUALNYCH 

RAPORTÓW UCZESTNIKA W SYSTEMIE MOBILITY 

TOOL+ ORAZ ANKIET EWALUACYJNYCH 
 

Podsumowanie opracowane na podstawie 42 złożonych indywidualnych raportów 

uczestników. 

 

1. Prosimy opisać czynności wykonywane podczas pobytu za granicą. Jaką nową 

wiedzę, umiejętności i kompetencje nabyłeś(-łaś) lub poszerzyłeś(-łaś)? 

• Remontowałem budynki, przedłużyłem żywotność ogrodzeń, poprawiałem swoje 

umiejętności 
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• Oczyszczanie powierzchni metalowych i drewnianych. Przygotowanie do 

malowania. Impregnacja drewna oraz elementów stalowych konstrukcji bramy  

i ogrodzenia. 

• Czyszczenie i malowanie ogrodzeń oraz budynków. Prace ziemne na budowie. 

Pomiary budynków. 

• Wykonywanie ogrodzeń drewnianych, nauka nowego języka, zwiedzanie nowych 

miejsc, wykonywanie remontowych robot budowlanych. Poznanie nowej kultury. 

• Miałam okazję nauczysz się lepiej wykonywać swój zawód poprzez praktyki. 

Poznałam kulturę Grecka podczas wyjazdów. Wykonywałam pracę związane  

z czyszczeniem i malowaniem płotów. 

• Poznałem techniki pracy na budowie za granicą. 

• Miałem okazję pracować na budowie, malowanie i odnawianie ogrodzenia. 

Zabezpieczaliśmy ogrodzenie przed korozją. Przygotowanie budynku do 

malowania.  

• Wiedza na temat pielęgnacji roślin, obsługiwanie programu AutoCAD, sadzenie  

i planowanie nasadzeń. 

• Wiedza na temat pielęgnacji roślin, utrzymywanie ogrodów, obsługiwanie 

programu AutoCAD. 

• Przygotowywanie ogrodów na zimę, prace porządkowe. Poprawa znajomości roślin 

i ich pielęgnacji. 

• Nauczyłam się pielęgnować krzewy, poznałam nowe odmiany roślin. 

Wykonywałam pracę pielęgnacyjne. Poznałam kulturę Grecką. 

• Grabienie liści, przycinanie drzew, koszenie trawy i wiele innych rzeczy 

związanych z pracą w ogrodzie. Nauczyłem się tam wiele rzeczy, które mogą się 

przydać w pracy. 

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

granicą? 

Tak – 42 uczestników 

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

Bardzo zadowolony – 40 uczestników  

Raczej zadowolony – 2 uczestników  
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4. Jaki jest twój ogólny stopień zadowolenia z uczestnictwa w mobilności Erasmus+? 

Bardzo zadowolony – 34 uczestników  

Raczej zadowolony – 7 uczestników  

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

5. Jak oceniasz poziom nauczania w organizacji przyjmującej: Wartość 

merytoryczna programu stażu? 

Bardzo wysoki – 25 uczestników  

Wysoki – 15 uczestników 

6. Jak oceniasz poziom nauczania w organizacji przyjmującej: Jakość metod 

nauczania? 

Bardzo wysoki – 25 uczestników  

Wysoki – 15 uczestników 

7. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Udzielono mi 

wystarczającej pomocy w znalezieniu odpowiedniej organizacji przyjmującej? 

Zdecydowanie tak – 31 uczestników  

Raczej tak – 11 uczestników  

8. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Miejsce 

odbywania stażu spełniło moje wymagania? 

Zdecydowanie tak – 30 uczestników  

Raczej tak – 12 uczestników  

9. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Dokładnie 

wiedziałem co mam robić i czego mam się nauczyć podczas stażu za granicą? 

Zdecydowanie tak – 28 uczestników 

Raczej tak – 14 uczestników 

10. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Czas trwania 

stażu był wystarczający do spełnienia moich potrzeb szkoleniowych? 

Zdecydowanie tak – 26 uczestników 

Raczej tak – 16 uczestników 

11. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Zaproponowane 

działania były bezpośrednio związane z moimi potrzebami szkoleniowymi? 

Zdecydowanie tak – 30 uczestników  
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Raczej tak – 11 uczestników  

Nie mam zdania – 1 uczestnik  

12. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Zapewniono mi 

odpowiedni sprzęt? 

Zdecydowanie tak – 29 uczestników 

Raczej tak – 13 uczestników  

13. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Wiedziałem kim 

jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie mi pomocy w realizacji mojego 

programu stażu oraz sprawdzenie moich wyników? 

Zdecydowanie tak – 32 uczestników  

Raczej tak – 10 uczestników 

14. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Moja organizacja 

wysyłająca służyła mi pomocą podczas stażu? 

Zdecydowanie tak – 30 uczestników 

Raczej tak – 11 uczestników 

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

Raczej nie – 2 uczestników 

 

Ogólny wynik/stopień zadowolenia: 

Dla pytań 7-14, odpowiedzi Zdecydowanie tak stanowią 70,24%, Raczej tak stanowią 29,17%, 

Nie mam zdania stanowią 0,59%. Co warte podkreślenia, w żadnym z tych pytań nie padła 

odpowiedź negatywna co pozytywnie świadczy o realizacji projektu.  

 

70,24%

29,17%

0,59%

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania



 

 

 

 

22 

Dla pozostałych pytań, odpowiedzi skrajnie pozytywne stanowią 78,57% wszystkich 

odpowiedzi. W sumie, odpowiedzi pozytywne stanowiły 99,53% wszystkich odpowiedzi, 

natomiast odpowiedzi neutralne tylko 0,47% wszystkich odpowiedzi. Ponownie na 

podkreślenie zasługuje fakt braku jakichkolwiek odpowiedzi negatywnych.  

 

Pozwala to wysunąć wniosek mówiący o wysokim poziomie organizacyjnym projektu, 

w ramach którego uczestnicy otrzymali wszelkie niezbędne wsparcie, a stworzona atmosfera 

pracy w wysokim stopniu odpowiadała wymaganiom i potrzebom uczestników. Na szczególne 

wyróżnienie zasługuje mentoring i wsparcie udzielone przez organizację przyjmującą, co 

świadczy o słusznym wyborze organizacji partnerskiej do projektu, z którą współpraca układa 

się dobrze od początku 2017 roku. Bardzo pozytywnym rezultatem projektu jest także 

podniesienie umiejętności językowych, na które wskazali wszyscy uczniowie biorący udział w 

badaniu.  

 

1. Dzięki udziałowi w mobilności rozwinąłem kompetencje w dziedzinie matematyki, 

nauki i technologii: 

Zdecydowanie tak – 20 uczestników 

Raczej tak – 17 uczestników 

Nie mam zdania – 5 uczestników 

2. Dzięki udziałowi w mobilności rozwinąłem kompetencje cyfrowe (np. korzystanie 

z Internetu, mediów społecznościowych oraz komputerów stacjonarnych na 

potrzeby mojej nauki, pracy oraz dla celów osobistych): 

Zdecydowanie tak – 26 uczestników 

Raczej tak – 14 uczestników 

Nie mam zdania – 2 uczestników 

3. Dzięki udziałowi w mobilności rozwinąłem umiejętność nauki (niezależne 

planowanie i realizowanie własnej ścieżki nauki): 

Zdecydowanie tak – 23 uczestników 

Raczej tak – 16 uczestników 

Nie mam zdania – 3 uczestników 
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4. Dzięki udziałowi w mobilności rozwinąłem kompetencje społeczne i obywatelskie 

(np. docenianie wartości innych kultur i lepsze rozumienie takich koncepcji jak 

demokracja, sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, prawa obywatelskie) 

Zdecydowanie tak – 26 uczestników 

Raczej tak – 15 uczestników 

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

5. Dzięki udziałowi w mobilności rozwinąłem poczucie inicjatywy  

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

Zdecydowanie tak – 22 uczestników 

Raczej tak – 17 uczestników 

Nie mam zdania – 3 uczestników 

6. Dzięki udziałowi w mobilności rozwinąłem świadomość i wyrazistość kulturowa 

(np. prezentowanie siebie w sposób kreatywny czy lepsze rozumienie sztuki  

i mediów) 

Zdecydowanie tak – 24 uczestników 

Raczej tak – 17 uczestników 

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

7. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak myśleć logicznie  

i wyciągać wnioski (zdolności analityczne): 

Zdecydowanie tak – 24 uczestników 

Raczej tak – 16 uczestników 

Nie mam zdania – 2 uczestników 

8. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak znajdować rozwiązania 

w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności rozwiązywania problemów): 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 

Raczej tak – 16 uczestników 

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

9. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak planować  

i organizować zadania i czynności: 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 

Raczej tak – 16 uczestników 
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Nie mam zdania – 1 uczestnik 

10. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak współpracować  

w grupie: 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 

Raczej tak – 17 uczestników 

11. Dzięki udziałowi w mobilności, poprawiłem swoje techniczne/zawodowe 

umiejętności/kompetencje: 

Zdecydowanie tak – 26 uczestników 

Raczej tak – 14 uczestników 

Nie mam zdania – 2 uczestników 

12. Dzięki udziałowi w mobilności, jestem bardziej pewny siebie i przekonany o swoich 

umiejętnościach: 

Zdecydowanie tak – 24 uczestników 

Raczej tak – 15 uczestników 

Nie mam zdania – 3 uczestników 

13. Dzięki udziałowi w mobilności, lepiej znam swoje mocne i słabe strony: 

Zdecydowanie tak – 24 uczestników 

Raczej tak – 17 uczestników 

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

14. Dzięki udziałowi w mobilności, potrafię współpracować z osobami z innych 

środowisk i kultur: 

Zdecydowanie tak – 28 uczestników 

Raczej tak – 13 uczestników 

Raczej nie – 1 uczestnik 

15. Dzięki udziałowi w mobilności, potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać  

w nowych sytuacjach 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 

Raczej tak – 16 uczestników 

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

16. Dzięki udziałowi w mobilności, potrafię myśleć i analizować informacje w sposób 

krytyczny 
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Zdecydowanie tak – 22 uczestników 

Raczej tak – 17 uczestników 

Nie mam zdania – 3 uczestników 

17. Dzięki udziałowi w mobilności, jestem bardziej tolerancyjny w stosunku do innych 

osób i zachowań 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 

Raczej tak – 16 uczestników 

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

18. Dzięki udziałowi w mobilności, jestem bardziej ciekawy i otwarty na nowe 

wyzwania 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 

Raczej tak – 17 uczestników 

19. Dzięki udziałowi w mobilności, planuję aktywniej angażować się w życie społeczne 

i polityczne w moim środowisku: 

Zdecydowanie tak – 22 uczestników 

Raczej tak – 16 uczestników 

Nie mam zdania – 4 uczestników 

20. Dzięki udziałowi w mobilności, jestem bardziej zainteresowany codziennymi 

wydarzeniami na świecie: 

Zdecydowanie tak – 23 uczestników 

Raczej tak – 17 uczestników 

Nie mam zdania – 2 uczestników 

21. Dzięki udziałowi w mobilności, lepiej podejmuję decyzje: 

Zdecydowanie tak – 21 uczestników 

Raczej tak – 20 uczestników 

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

22. Dzięki udziałowi w mobilności, bardziej interesuję się sprawami Europy: 

Zdecydowanie tak – 22 uczestników 

Raczej tak – 18 uczestników 

Nie mam zdania – 2 uczestników 
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Ogólny wynik/stopień zadowolenia: 

Odpowiedzi Zdecydowanie tak stanowią 57,03%, Raczej tak stanowią 39,56%, Nie mam 

zdania stanowią 3,22%, Raczej nie stanowią 0,19%, a Zdecydowanie nie stanowią 0,00%. 

Pozwala to wysunąć wniosek mówiący o wysoce pozytywnym wpływie projektu na rozwój 

kompetencji już posiadanych oraz możliwościach stworzonych w celu nabycia przez 

uczestników nowych kompetencji. W mniejszym lub większym stopniu wszyscy uczniowie 

rozwinęli swój potencjał osobisty i zawodowy, co świadczy o osiągnięciu jednego z wielu 

celów projektu, jakim jest ułatwienie uczniom startu na rynku pracy poprzez wyposażenie ich 

w potrzebne umiejętności, wiedzę i doświadczenie praktyczne, a także cenione postawy. 

 
 

 

1. Dzięki udziałowi w mobilności, sądzę, że wzrosły moje szanse na to, aby otrzymać 

nową lub lepszą pracę: 

Zdecydowanie tak – 24 uczestników 

Raczej tak – 16 uczestników 

Nie mam zdania – 2 uczestników 

2. Dzięki udziałowi w mobilności, mam lepsze wyobrażenie na temat moich celów  

i aspiracji zawodowych: 

Zdecydowanie tak – 23 uczestników 

57,03%

39,56%

3%

0,19%

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie
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Raczej tak – 16 uczestników 

Nie mam zdania – 3 uczestników 

3. Dzięki udziałowi w mobilności, mam lepsze możliwości znalezienia stażu lub 

zatrudnienia w swoim kraju: 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 

Raczej tak – 14 uczestników 

Nie mam zdania – 3 uczestnik 

4. Dzięki udziałowi w mobilności, jestem lepiej przygotowany do podejmowania 

zadań wymagających większej odpowiedzialności: 

Zdecydowanie tak – 24 uczestników 

Raczej tak – 17 uczestników 

Nie mam zdania – 1 uczestnik 

5. Dzięki udziałowi w mobilności, mogę sobie wyobrazić pracę w innym kraju 

w przyszłości: 

Zdecydowanie tak – 26 uczestników 

Raczej tak – 14 uczestników 

Nie mam zdania – 2 uczestników 

6. Dzięki udziałowi w mobilności, mogę sobie wyobrazić pracę w kraju odbycia stażu 

w przyszłości: 

Zdecydowanie tak – 26 uczestników 

Raczej tak – 14 uczestników 

Nie mam zdania – 2 uczestników 

 

Ogólny wynik/stopień zadowolenia: 

Odpowiedzi Zdecydowanie tak stanowią 58,73%, Raczej tak stanowią 34,52%, Nie mam 

zdania stanowią 6,75%. Pozwala to wysunąć wniosek mówiący o bardzo pozytywnym 

wpływie projektu na uczestników względem ich przyszłych kompetencji zawodowych, co 

szczególnie podkreśla fakt braku jakichkolwiek odpowiedzi negatywnych. Tak jak 

zakładaliśmy na etapie aplikowania, projekt pobudzi motywacje i aspiracje zawodowe uczniów, 

co wykazały powyższe odpowiedzi i wysoki poziom odpowiedzi twierdzących na tematy 

związane z przyszłością zawodową. Potwierdziło to zebrane przez nas podczas spotkań i 
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rozmów z uczniami dane jakościowe, wskazujące na pozytywny wpływ projektu na osobowość 

uczniów.  

 

 
 

Podsumowanie pisemnych ankiet ewaluacyjnych 

 

Poza indywidualnymi raportami składanymi w systemie Mobility Tool+ uczniowie wypełnili 

również pisemne ankiety ewaluacyjne, w których ocenili swój stopień satysfakcji z udziału w 

projekcie. Odpowiedź 1 jest skrajnie negatywna, 3 to odpowiedź neutralna, a 5 to odpowiedź 

skrajnie pozytywna. Ankieta ta została wypełniona po zakończeniu ostatniego dnia stażu 

zawodowego.  

 

Pytanie 

Liczba odpowiedzi na 

konkretne wartości ankietowe 
Stopień 

satysfakcji 
1 2 3 4 5 

Jak ogólnie oceniasz udział w zagranicznej 

mobilności? 
0 0 1 7 34 95,71% 

Jak oceniasz transport do Grecji i z powrotem, 

a także transport lokalny? 
2 1 9 9 21 81,90% 

58,73%

34,52%

6,75%

Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania
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Jak oceniasz 

zorganizowane 

warunki pobytowe?  

Wyżywienie 0 0 9 13 20 85,24% 

Zakwaterowanie 0 0 3 9 30 92,86% 

Jak oceniasz wsparcie ze strony opiekunów  

z ramienia szkoły? 
1 1 4 12 24 87,14% 

Jak oceniasz wsparcie ze strony mentorów  

z ramienia organizacji przyjmującej? 
0 0 0 8 34 96,19% 

Jak oceniasz długość stażu? 0 0 2 12 28 92,38% 

Jak oceniasz wartość merytoryczną programu 

stażu? 
0 0 2 12 28 92,38% 

Jak oceniasz zapewniony program kulturowy? 0 0 2 6 34 95,24% 

Jak oceniasz 

zapewnione 

szkolenia 

przygotowawcze? 

Długość i wartość 

merytoryczna 
0 0 4 9 29 91,9% 

Użyteczność szkoleń w 

trakcie pobytu w Grecji 
0 1 1 10 30 91,9% 

Jak oceniasz proces rekrutacji do projektu? 0 0 0 4 38 98,1% 

Jak oceniasz spotkania informacyjne przed 

wyjazdem na zagraniczną mobilność? 
0 0 1 3 38 97,6% 

Jak oceniasz stworzone przez szkołę materiały 

promocyjne? 
0 0 4 14 24 91,9% 

 
 
Stopień satysfakcji obliczony na podstawie badania ankietowego pozwala wysnuć wniosek  

o bardzo wysokiej jakości realizowanego przedsięwzięcia z punktu widzenia jego głównych 

beneficjentów – 42 uczniów. Co warte podkreślenia we wszystkich pytaniach padło jedynie  

6 odpowiedzi negatywnych lub skrajnie negatywnych, co dobitnie świadczy o prawidłowej 

realizacji projektowych założeń. Najsłabiej oceniona została organizacja transportu, co skłania 

ku refleksji nad wyborem środka transportu w kontekście kolejnych inicjatyw. Natomiast wciąż 

jest to ponad 80%, przez co nie można powiedzieć, że uczniowie źle ocenili ten element 

projektu. Tylko w trzech pytaniach stopień satysfakcji osiągnął poziom mniejszy niż 90%.  

Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizacja rekrutacji oraz spotkań informacyjnych, czyli 

elementów które zasłużyły na największy stopień satysfakcji.  


