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1) Narzędzia procesu ewaluacyjnego 

 
Na potrzeby przeprowadzeniu procesu ewaluacji, służącego podsumowaniu wszystkich 

zrealizowanych działań, w tym ocenie stopnia sukcesu w kontekście poczynionych założeń oraz 

ich realizacji w ramach projektu, wykorzystano szereg metod i narzędzi, które pozwoliły na 

zebranie odpowiedniego materiału dla dokonania analizy. Wśród nich znalazły się: 

1. Analiza dokumentacji i opracowanie danych z przebiegu rekrutacji uczestników oraz 

przygotowania uczestników. 

2. Bieżąca ewaluacja (w trakcie realizacji zadań zawodowych wpisujących się 

w realizowany program praktyk) służąca gromadzeniu materiału z realizacji 

poszczególnych działań. 

3. Spotkania i rozmowy ewaluacyjne – realizowane codziennie przez opiekunów, celem 

poznania odczuć, wrażeń i doświadczeń uczestników, kontroli działań, poznaniu 

pojawiających się trudności i problemów, rozwiązywaniu ich, odpowiadaniu na pytań i 

kwestie nurtujące uczestników 

4. Dokumentowanie praktyk i okresu spędzonego zagranicą: 

a. dzienniczki praktyk (uzupełniany na bieżąco przez uczestników oraz 

weryfikowany przez opiekunów i mentorów);  

b. ankiety ewaluacyjne służące m.in. wskazaniu elementów wymagających 

poprawy, celem wprowadzenia bieżących korekt, udoskonalania 

działań/programu. 

5. Przeprowadzanie oceny w gronie opiekunów i mentorów – ocenianie uczestników i ich 

postępów, ale także stopnia realizacji planowanych programów, aby wypełnić wszystkie 

zakładane cele i osiągnąć rezultaty. 
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6. Wizyty monitorujące służące sprawdzeniu zgodności realizowanych działań, postępów, 

wrażeń i opinii uczestników, ocen zespołu projektowego obecnego w trakcie mobilności. 

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

przygotowań, walidacji i certyfikacji, upowszechniania rezultatów. 

8. Analiza ilościowa i jakościowa ankiet ewaluacyjnych uczestników. 

9. Analiza ilościowa i jakościowa indywidualnych raportów uczestników w systemie 

Mobility Tool+. 

10. Analiza porównawcza założeń oraz osiągniętych rezultatów projektu na podstawie 

zgromadzonego materiału. 

 

2) Projekt – założenia a wpływ 

 

o Szkoła i jej działalność 
 

Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej jest szkołą, której profilami kształcenia 

są: technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, 

technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych.  

Głównymi celami Zespołu Szkół jest: 

1) Prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata; 

2) Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; 

3) Dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia; 

4) Przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,  

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 

5) Realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na 

zasadach określonych w Statucie i stosownie do formy organizacyjnej Zespołu Szkół oraz 
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prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju. 

Szczegółowymi celami dot. realizowanego procesu kształcenia zawodowego są: 

1) Przygotowanie uczniów do pracy zawodowej; 

2) Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy; 

3) Kształcenie kompetencji społecznych i personalnych; 

4) Przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy 

zawodowej. 

Nasza szkoła od lat słynęła z profilów technik małej gastronomii, technik żywienia, 

technik gospodarstwa domowego oraz technik kucharz. W tej dziedzinie szkoła zasłynęła 

w regionie jak i całym kraju jako jedna ze szkół pionierskich w swojej branży wygrywając liczne 

konkursy cukiernicze jak i pokazy, czy też degustacje. Nauczyciele w naszej szkole dążą do 

poszerzenia swojego warsztatu pracy zawodowej poprzez szkolenia, doskonalenia, seminaria, 

kursy kwalifikacyjne i studia podyplomowe. Obecnie analizując potrzeby rynku pracy oraz 

konieczność wprowadzania innowacyjnych technik i metod nauczania zauważyliśmy silną 

potrzebę wzbogacania warsztatu zawodowego nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych 

w celu sprostania ciągle nowym wymaganiom naszych uczniów jak również wielkiej potrzebie 

dorównania standardom europejskim w nauczaniu jak i samorealizacji zawodowej. Dyrekcja 

oraz nauczyciele naszej szkoły starają się na bieżąco reagować na zmieniający się stale rynek 

pracy, aktualizując ofertę kształcenia szkoły i wzbogacając o nowe zawody. Uczniom oferowane 

są zajęcia dodatkowe, rozwijające kompetencje kluczowe oraz kursy branżowe w ramach 

rożnych projektów dodatkowych.  Nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje oraz 

doskonalą warsztat pracy. Chętnie biorą udział we wszystkich promach kształcenia 

i dokształcania zawodowego. Jesteśmy jedną z największych szkół kształcących zawodowo 

w Małopolsce oraz największą szkołą powiatu suskiego. Szkoła ma doskonały wizerunek i opinię 

w środowisko lokalnym i bierze czynny udział w życiu regionu. 
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o Wytyczne projektu 

 
Założenia i wytyczne projektu wpisywały się oraz spełniły potrzeby naszej organizacji 

takie jak: 

• Podniesienie kompetencji kadry zarządzającej związane z zarządzaniem instytucją  

i realizowanymi projektami, poprzez zdobywanie kolejnych doświadczeń pozwalających 

na dostosowanie się do istniejących potrzeb. 

• Stwarzanie środowiska sprzyjającego ciągłemu rozwojowi warsztatu pracy dydaktycznej. 

• Motywowanie kadry do podnoszenia swoich kwalifikacji, w tym także tych związanych  

z kompetencjami językowymi oraz kluczowymi kompetencjami takimi jak praca 

w zespole, przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. 

• Dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymagań rynku pracy, w tym rozwój 

kierunków kształcenia, dotychczas nierealizowanych przez Zespół Szkół, a także poprzez 

włączenie na stałe oferty praktyk i staży zagranicznych. 

• Ciągłe dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, przy uwzględnieniu zmieniających się realiów sektora 

kształcenia zawodowego oraz wymagań rynku pracy. 

• Rozwój współpracy z rynkiem pracy poza środowiskiem lokalnym - otwarcie się na 

podmioty z całego kraju oraz z zagranicy. 

• Rozwój pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 

• Pozyskanie nowych partnerów instytucjonalnych zagranicą, współpracujących 

z Zespołem Szkół w ramach rozwoju posiadanej oferty edukacyjnej, wzbogacając ją m.in. 

o miejsca odbywania praktyk i staży zawodowych. 

• Rozwój współpracy z innymi instytucjami edukacyjnymi, w tym przede wszystkim sektora 

kształcenia zawodowego, pozwalającej na wymianę kadry pedagogicznej. 
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o Cele projektu 

 
Uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej zgłaszali na bieżąco 

chęć rozwoju zawodowego. Odbyte rozmowy i przeprowadzona diagnoza dotycząca ich rozwoju 

pokazała, że największym zmaganiem było zdobycie doświadczenia zawodowego i budowanie 

na już posiadanej wiedzy zdobytej w szkole w warunkach realnej pracy. Wiązało się to z brakami 

w rozwoju sektora hotelarsko-gastronomicznego oraz lukami w branży marketingowej, 

logistycznej i turystycznej. Mimo tego, iż szkoła podejmowała starania zapewniania możliwości 

rozwoju swoim uczniom, nie była ona w stanie zapewnić odpowiedniej liczby miejsc odbywania 

praktyk dla swoich uczniów. Projekt miał na celu wypełnienie istniejących potrzeb uczniów  

i szkoły, poprzez stworzenie rozwoju oferowanych przez szkołę możliwości o aspekty związane  

z realizację zawodowych staży zagranicznych, podczas których 79 uczniów 5 profili nauczania 

miało szansę na rozwój zawodowy i personalny. Jednocześnie, zapewniło to wzrost jakości, 

efektywności i atrakcyjności działań ZS im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej, szczególnie 

w zakresie współpracy z zagranicznymi partnerami. 

Oprócz celu głównego, który został przedstawiony powyżej, w ramach projektu zostały 

zrealizowane cele szczegółowe, takie jak: 

9) Rozwój umiejętności zawodowych grupy 79 uczniów biorących udział w stażu, w tym 

uczniów profilu Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, profilu Technik Logistyki, 

profilu Technik Organizacji Reklamy, profilu Technik Hotelarstwa oraz profilu Technik 

Obsługi Turystycznej, których zagraniczny rozwój umiejętności zawodowych zwiększył 

ich szanse na znalezienie pracy oraz pozwolił zwiększyć ich konkurencyjność na 

krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Liczba uczestników została dostosowana do 

otrzymanego dofinansowania na realizację mobilności zagranicznej. 

9) Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u 79 uczniów – podstawowych oraz 

przekrojowych, takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i innych 
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kompetencji społecznych oraz świadomości znaczenia posiadanych i nabytych 

kompetencji u wszystkich uczniów, w tym z grup defaworyzowanych. 

9) Rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej i językowej, co zostało potwierdzone 

certyfikatem odbycia kursu językowego oraz stażu zagranicznego, podczas którego 

językiem roboczym był język angielski. 

9) Rozwinięcie stosowanych metod certyfikacji i oceniania opartych na efektach nauczania 

oraz stosowanie narzędzi powodujących rozpoznawalność umiejętności i kwalifikacji za 

granicą, a także potwierdzenie przebytego procesu rozwoju i zdobytych kompetencji 79 

uczestników projektu, poprzez wykorzystanie wypracowanych metod certyfikacji 

i walidacji i wystawienie wszystkich właściwych dokumentów takich jak Europass 

Mobilność, elementy systemu ECVET w ramach Wykazów Osiągnięć i innych. 

9) Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla 40 uczniów z grup 

defaworyzowanych, dla których była to jedyna okazja do nabycia doświadczenia życia 

i pracy zagranicą. 

9) Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Suchej Beskidzkiej poprzez praktyczne 

zaznajomienie się z dobrymi praktykami w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. 

9) Zaznajomienie się z procesem przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych 

we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji i zagranicznymi 

przedsiębiorstwami i zakładami pracy. 

Implementacja projektu na poszczególnych etapach jego realizacji pozwoliła także na 

rozwój kadry szkoły i zaadoptowanie przez nią metod i narzędzi pracy od partnerów 

i przedsiębiorstw zagranicznych, co przełożyło się na rozwinięcie kwalifikacji zawodowych 

uczniów szkoły. 
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o Wpływ projektu – wymierne korzyści 

 
Zagraniczne mobilności edukacyjne w postaci realizacji tego projektu, a także rozwój 

współpracy międzynarodowej poprzez intensyfikację działań z greckim partnerem pozwoliły na 

rozwój szkoły w większości obszarów, w których zdiagnozowane zostały konieczności poprawy 

dla funkcjonowania szkoły i rozwoju naszej oferty edukacyjnej. Mobilności edukacyjne mają 

bardzo duży wpływ na naszych uczniów, a także na kadrę zaangażowaną w realizację projektu,  

w tym przede wszystkim nauczycieli-opiekunów. Działania takie jak te pozwoliły na: 

• Stworzenie nowych warunków do rozwoju uczniów nie tylko z zawodowego punktu 

widzenia, ale także w aspekcie intelektualnym, emocjonalnym, moralnym i zdrowotnym. 

Było to możliwe poprzez zaoferowanie uczniom możliwości wyjazdów na praktyki 

zagraniczne będące atrakcyjnymi nie tylko przez wzgląd na możliwość poznania innego 

rynku pracy, rozwoju kompetencji językowych, zdobycia unikalnego doświadczenia 

zawodowego, ale także ze względu na fakt, iż lokalny rynek pracy nie jest w stanie 

zaproponować naszym uczniom wystarczających warunków do ich rozwoju 

zawodowego; 

• Stworzenie przestrzeni dla dalszego podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej, która 

tym samym wpływa na wzrost jakości nauczania w szkole. Poprzez realizację projektu, 

włączyliśmy i zaktywizowaliśmy dużą liczbę nauczycieli, którzy uczestniczyli w realizacji 

wybranych zadań projektowych, pomagali w zarządzaniu projektem, realizowali 

spotkania z uczestnikami, a także wyjechali z uczniami na praktyki w charakterze 

nauczycieli-opiekunów.  

• Wymianę dobrych praktyk, która odbyła się zarówno za pośrednictwem uczniów, jak 

i nauczycieli, w ramach współpracy z podmiotami zagranicznymi zaangażowanymi  

w realizację nie tylko tego, ale także innych przedsięwzięć edukacyjnych, służących 

rozwojowi uczniów oraz całego sektora kształcenia zawodowego. 
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3) Ocena procesu rekrutacji 

 

o Akcja informacyjna 

 
W celu dotarcia do jak największej grupy zainteresowanych już na etapie rekrutacji, 

w tym do osób wchodzących w skład grupy docelowej projektu, została przeprowadzona 

szeroka akcja informacyjna, mająca również na celu rozpowszechnienie informacji na temat 

planowanych praktyk w ramach Erasmus+. W jej ramach powstały materiały, które zostały 

umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych na korytarzach. 

Materiały przygotowane w ramach akcji informacyjnej: 

• Ulotka projektowa 
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• Plakat projektowy: 

 



                                                       
                                                         
 
 
 

Projekt pt. „Edukacja - Praktyka - Rynek Pracy”, nr 2018-1-PL01-KA102-048473 
program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe 

 

 
12 

• Roll-up projektowy: 
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• Zaprojektowane specjalne logo projektowe: 

 

• Zakładka na temat projektu na stronie internetowej szkoły: 
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o Wytyczne i przebieg rekrutacji 

 
Uczestnikami projektu było 79 uczniów naszej szkoły, którzy w ramach realizacji byli 

podzieleni na 2 grupy składające się z 40 i 39 uczniów II i III klas technikum. Uczniowie naszej 

szkoły potrzebowali wsparcia w zakresie tworzenia nowych możliwości rozwoju, w związku  

z rozwijającym się rynkiem usług, a także ograniczonymi możliwościami praktykowania na rynku 

lokalnym, gdzie brakuje miejsc, aby zaspokoić realny popyt na praktyki w firmach. Problem ten 

dotykał przede wszystkim uczniów, mieszkających z dala od ośrodków miejskich, borykając 

się dodatkowo z problemami wynikającymi z konieczności dojazdu. Stworzenie możliwości 

odbycia praktyki, było tym bardziej istotne, że zależało nam na tym, aby uczniowie mieli 

możliwości wykonywania zadań stricte związanych z kierunkami, w ramach których się kształcą. 

Inwestycja w młodzież zapewniła jej poczucie wartości i świadomość znaczenia najwyższego 

poziomu świadczonych przez nich w przyszłości usług oraz istotności zaangażowania  

w podejmowane działania. Staż był również dla dużej części uczestników pierwszym wyjazdem 

zagranicznym. W ramach projektu, wzięło udział przynajmniej 40 uczniów o mniejszych 

szansach, których trudna sytuacja rodzinna (sieroty, rodziny biedne, patologiczne) nie pozwalała 

im sprostać wymaganiom rekrutacyjnym związanych z wystarczająco dobrymi wyniki w nauce. 

Uczniowie ci byli honorowani dodatkowymi czterema punktami. Działaniem takim 

zmobilizowaliśmy ich do większej aktywności i przedstawiliśmy możliwość dalszego rozwoju. 

Jeśli chodzi o sposób wyboru uczestników, to w czerwcu 2018 roku, Rada Pedagogiczna wybrała 

Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzili nauczyciele języków obcych, zawodowcy oraz 

przedstawiciele dyrekcji, która opracowała dokumentację niezbędną do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji. Wtedy też przeprowadzona została pierwsza akcja informacyjna, mająca na 

celu rozpowszechnienie informacji na temat praktyk w ramach Erasmus+, które zostały 

umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych na korytarzach.  
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Brane pod uwagę były poniższe kryteria wyboru uczestników: 

• Ocena z zachowania – gdzie ocena „poprawna” odpowiada 1 pkt, „dobra” – 2 pkt, 

„bardzo dobra” – 3 pkt, a „wzorowa” – 4 pkt; 

• Znajomość j. angielskiego zawodowego, oceniana na podstawie oceny z języka – gdzie 

ocena „dopuszczająca” odpowiada 1 pkt, „dostateczna” – 2 pkt, „dobra” – 3 pkt, „bardzo 

dobra” – 4 pkt, a „celująca” – 5 pkt; 

• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego cyklu kształcenia – gdzie średnia 

3,0-3,5 odpowiada 1 pkt, 3,6-4,0 – 2 pkt, 4,1-4,5 – 3 pkt, 4,6-5,0 – 4 pkt, a >5,0 – 5 pkt; 

• Średnia ocen z przedmiotów ogólnych z ostatniego cyklu kształcenia – gdzie średnia 3,0-

3,5 odpowiada 1 pkt, 3,6-4,0 – 2 pkt, 4,1-4,5 – 3 pkt, 4,6-5,0 – 4 pkt, a >5,0 – 5 pkt; 

• Ocena zaangażowania w działalność szkoły, aktywności społecznej/obywatelskiej ucznia 

(promocja szkoły, wolontariat, akademie, itp.) – max. 10 pkt, po 2 pkt za daną 

aktywność, do oceny wychowawcy i koordynatora szkolnego; 

• Dodatkowe osiągnięcia – udział w turniejach, zawodach, olimpiadach, kołach 

zainteresowań – max. do przyznania 3 pkt; 

• Ocena sytuacji życiowej ucznia – mniejsze szanse, rozpatrywane przez wychowawców na 

podstawie takich kryteriów jak pochodzenie ucznia z terenów wiejskich, z rodzin 

biednych, niepełnych lub patologicznych – max. do przyznania 3 pkt; 

• Udział w praktykach/stażach zagranicznych – do przyznania 5 pkt, dla kandydatów, 

którzy nie mieli okazji korzystać z takiej formy wsparcia. 

Maksymalna ilość otrzymanych punktów wynosiła 40, które były przyznane na podstawie 

kryteriów zawartych w Regulaminie Rekrutacji, a na staże wyjechały osoby, które otrzymały 

największą ilość punktów. Podania na wyjazd październikowy były przyjmowane w sekretariacie 

w czerwcu i lipcu 2018 r., biorąc pod uwagę możliwość zapoznania się przez wszystkich chętnych  

z kryteriami naboru oraz możliwością zgłoszenia kandydatur. W ten sposób wyniki zostały 

ogłoszone w pierwszej połowie sierpnia 2018 r., a ich rezultaty były wywieszone na tablicach 
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informacyjnych na korytarzach szkoły oraz stronie internetowej w formie list rankingowych (lista 

główna osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa). W sumie Komisja przeanalizowała 50 

formularzy zgłoszeniowych uczniów z 3 kierunków kształcenia, wybierając 40 najlepszych 

uczniów, zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Stworzenie list rezerwowych okazało 

się o tyle istotne i zabezpieczyło realizację projektu przed znacznym ryzykiem, że aż 6 uczniów 

zakwalifikowanych wg pierwszych listy rankingowych do udziału w projekcie musiało 

zrezygnować z uczestnictwa ze względów osobistych. Wraz z rezultatami naboru podane zostały 

terminy rozpoczęcia kursów pedagogiczno-kulturowo-językowych. Uczniom przysługiwała 

możliwość odwołania się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie do 7 dni od dnia ich 

ogłoszenia. Dodatkowo, sporządzona została lista rezerwowa składająca się z 5-ciu uczniów, 

którzy zostali zakwalifikowani do udziału w działaniach w przypadku niemożności lub innego 

powodu rezygnacji z wyjazdu którejś osoby z listy podstawowej. We wrześniu 2018 r. zostały 

zorganizowane spotkania z uczestnikami pierwszej grupy wyjazdowej, na których zostały 

poruszone kwestie szczegółowe dotyczące wyjazdu. Analogicznie wybrane zostały osoby 

biorące udział w drugiej mobilności, a proces rekrutacji dla II tury mobilności obejmującej 

zawodu: technik hotelarstwa oraz technik obsługi turystycznej miał miejsce w listopadzie 

i grudniu 2018. W jego ramach Komisja zweryfikowała 40 formularzy zgłoszeniowych. 
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- Regulamin rekrutacji 
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- Formularz rekrutacji 
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4) Działania przygotowawcze do stażu 

 
Wszyscy uczestnicy, podzieleni na mniejsze zespoły robocze związane z ich kierunkiem 

kształcenia zawodowego, przeszli serię przygotowań do odbycia mobilności, w tym 

przygotowanie pedagogiczno-kulturowo-językowe, prowadzone zarówno przez nauczycieli 

naszej szkoły, jak i innych profesjonalnych trenerów i lektorów, którzy pokazali młodzieży 

szerszą perspektywę oraz inne metody edukacji, w tym także pozaformalnej. Zajęcia 

obejmowały następujące zagadnienia:  

2) Zakres pedagogiczny (4 godziny/grupa) – przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na stażu 

pod kątem różnego rodzaju zagrożeń podczas pracy oraz spędzania czasu wolnego 

(postępowania zgodne z zasadami sanitarnymi i BHP, niebezpieczeństwa pochopnego 

nawiązywania znajomości, AIDS, dopalaczy, przemocy, itp.). Przeprowadzono również 

dyskusje na temat metod radzenia sobie ze stresem, szukania pomocy w trudnych 

sytuacjach, radzenia sobie z długim rozstaniem z domem i najbliższymi, itp. Poza 

pedagogiem zajmującym się kwestiami psychologicznymi, uczestnikami zajmowali się 

opiekunowie.  

3) Przygotowanie kulturowe (10 godzin/grupa) było prowadzone w formie spotkań 

dotyczących uwarunkowań kulturowych, składających się z elementów geografii, 

klimatu, historii i kultury Grecji, ale także zagadnień dotyczących społeczeństwa i istoty 

środowiska międzykulturowego. Poruszane były również tematy miejscowej tradycji 

i zwyczajów, ustroju politycznego, fiest i turystyki, miejsc wartych zwiedzenia, 

ciekawostek o danym kraju i inne warte uwagi tematy. Dodatkowo, poruszane były 

kwestie szeroko rozumianej tolerancji - wyznania religijnego, poglądów politycznych, 

rasy, orientacji seksualnej, itp. Zajęcia te stanowiły swego rodzaju wstęp dla zajęć 

i aktywności realizowanych w ramach programu kulturowego realizowanego na miejscu, 

gdzie uczestnicy zwiedzali ciekawe miejsca poświęcone historii i kulturze Grecji, oraz 
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doświadczyli oni miejscowych tradycji i zwyczajów na własne oczy, dzięki czemu łatwiej 

było im przyswoić nabytą wiedzę w szerszej perspektywie.  

4) Przygotowanie językowe (40 godzin/grupa). Najbardziej pochłaniającą częścią 

przygotowań były zajęcia językowe. Lektorzy języka angielskiego oraz greckiego 

poświęcili na nich najwięcej uwagi na przygotowaniu uczniów pod kątem sprawnej 

komunikacji, w tym w ramach: 

a. Zawodowego języka angielskiego (30 godz.), którego zakres wybiegał także poza 

program szkolny i dotyczył słownictwa pracy na recepcji, w restauracji, 

słownictwa technicznego służbie sprzątającej, zwrotów grzecznościowych, itp. 

Rozmowy były prowadzone z naciskiem na tematy związane z pracą w hotelu, 

restauracji, firmach logistycznych czy w branży graficznej oraz prowadzenie 

płynnego dialogu w języku angielskim. 

b. Lekcji podstaw języka greckiego (10 godzin/grupa), które pozwoliły młodzieży na 

zidentyfikowanie różnic, a także nabycie podstawowych umiejętności czytania 

i mówienia podstawowych słów i zwrotów, mogących się przydać w codziennych 

funkcjonowaniu i relacjach z greckimi rówieśnikami i współpracownikami. 

Każda z grup rozpoczęła przygotowania na około 2 miesiące przed rozpoczęciem 

mobilności. Przed wyjazdem młodzieży na staż zorganizowanych zostało także kilka spotkań 

wraz z ich rodzicami, zespołem zarządzającym projektem z ramienia naszej szkoły, wpisujących 

się w tzw. przygotowanie organizacyjne, na których uczestnicy wyjazdu i ich rodzice otrzymali 

dodatkowe informacje dotyczące wyjazdów, m.in. kwestie szczegółowe co do warunków 

uczestniczenia w stażach, systemu ich oceniania zgodnego z kryteriami, warunków pracy 

i zakwaterowania, oraz programu kulturowego. 
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5) Uzyskane i pogłębione umiejętności zawodowe 

 
Projekt miał za zadanie przynieść uczniom szereg korzyści poprzez nabywanie nowych  

i rozwijanie już posiadanych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych. Wniósł nową 

wartość w kształceniu całej grupy poprzez: 

2) Podniesienie kompetencji w zakresie języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język 

specjalistyczny, którym uczestnicy posługiwali się w trakcie pracy. 

3) Rozwinięcie kompetencji kluczowych, obejmujących kompetencje społeczne, w tym 

podstawowe i przekrojowe umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji, pracy  

w zespole i gotowości na zmiany. 

4) Podniesienie poziomu pewności siebie uczestników, ich samodzielności, a także postaw 

sprzyjających odpowiedzialnemu i aktywnemu działaniu. 

5) Zwiększenie ich szans i perspektyw rozwoju kariery na rynku lokalnym, krajowym  

i międzynarodowym.  

Komplementarnie do nabywania i rozwijania kompetencji całej grupy, każda z grup 

profilów zawodowych rozwinęła adekwatne kompetencje zawodowe, dzięki przygotowanym we 

współpracy z partnerami przyjmującymi programów stażowych. 

 

Ocena oraz dokumentowanie postępów uczestników dokonywane były przez mentorów 

i ekspertów z ramienia greckiego partnera, a także opiekunów praktyk z ramienia szkoły, 

obecnych z uczestnikami przez cały okres pobytu za granicą. W ramach tego procesu dokonywali 

oni bieżących obserwacji, konsultowali swoje wnioski, wspierali uczestników podczas 

wykonywania zadań zawodowych, a także dokonywali stosownych zapisów w dokumentacji, 

w tym: 

• Dokonywali zapisów w Indywidualnych Wykazach Osiągnięć uczestników; 

• Analizowali i zatwierdzali zapisy uczestników w dzienniczkach praktyk; 
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• Zatwierdzili przygotowane certyfikaty potwierdzające uczestnictwo uczniów 

w zagranicznych praktykach zawodowych. 

Na tej podstawie możliwe było także przeprowadzenie procesu walidacji efektów uczenia 

się, w ramach którego na podstawie dostarczonych przez uczniów dokumentów (certyfikatów, 

Indywidualnych Wykazów Osiągnięć, dzienniczków praktyk), zatwierdzono osiągnięcia 

uczestników oraz wystawiono im oceny cząstkowego z praktyk zawodowych dla realizowanego 

w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej cyklu kształcenia zawodowego. 

 

Efekty kształcenia dla uczniów kierunku Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 

obejmowały szeroki zakres elementów edukacji praktycznej z zakresu sporządzania potraw  

i napojów oraz organizacji żywienia i usług gastronomicznych. Po zakończeniu stażu, wśród 

nabytych i/lub rozwiniętych kompetencji zawodowych znajdują się m.in.: 

1) Wiedza z zakresu bogactwa przekroju produktów, przepisów i sposobów 

przygotowywania żywności, napojów i półproduktów zgodnych z regionalną kuchnią. 

2) Wiedza i umiejętności związane ze stosowanymi metodami utrwalania żywności 

w obiektach wysokiej klasy. 

3) Umiejętności przygotowywania zgodnie z recepturą oraz oceny przygotowania potraw 

oraz napojów zgodnie z podanymi przepisami i metodami uwzględniającymi potrawy 

regionalne.   

4) Obsługa przekroju klientów, z uwzględnieniem najbardziej wymagających 

i niesamodzielnych osób. 

5) Umiejętności odpowiedniego dobierania warunków przechowywania żywności. 

6) Dekorowanie i wydawanie potraw i napojów. 

 

Efekty kształcenia dla uczniów kierunku Technik Logistyk obejmują kompetencje 

niezbędne edukacji praktycznej z zakresu obowiązków spedytorskich, ekonomicznych, 
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administracyjnych oraz handlowych. Po zakończeniu stażu, wśród nabytych i/lub rozwiniętych 

kompetencji zawodowych znajdują się m.in.: 

1) Zdolności powiązywania kwestii logistycznych między przedsiębiorstwami 

współdziałającymi. 

2) Prowadzenie działalności dokumentacyjnej przedsiębiorstwa. 

3) Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie. 

4) Planowanie i organizacja pracy związanej z procesami logistycznymi wykorzystywanymi  

w przedsiębiorstwie. 

5) Zarządzania zapasami prowadzonymi przez przedsiębiorstwa i polityką magazynowania. 

6) Proponowanie i promowanie własnych rozwiązań logistycznych do zastosowania przez 

przedsiębiorstwo. 

7) Prowadzenie korespondencji w działalności gospodarczej oraz nawiązywania 

i utrzymywania kontaktów z partnerami. 

 

Efekty kształcenia dla uczniów Technik Organizacji Reklamy obejmują kompetencje 

edukacji praktycznej z zakresu sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizacji  

i prowadzenia kampanii reklamowych. Po zakończeniu stażu, wśród nabytych i/lub rozwiniętych 

kompetencji zawodowych znajdują się m.in.: 

1) Organizowanie, prowadzenie i zarządzanie kampanią reklamową. 

2) Tworzenie, prowadzenie i aktualizacja baz danych klientów. 

3) Rozpoznawanie rynku produktów i usług reklamowych na podstawie analiz 

ekonomicznych. 

4) Posługiwanie się specjalistycznymi programami z branży reklamowej. 

5) Prezentację stworzonych materiałów reklamowych oraz projektów kampanii 

reklamowych. 
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Efekty kształcenia dla uczniów Technik Hotelarstwa obejmują kompetencje edukacji 

praktycznej z zakresu planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie 

świadczącym usługi hotelarskie. Po zakończeniu stażu, wśród nabytych i/lub rozwiniętych 

kompetencji zawodowych znajdują się m.in.: 

1) Wiedza i umiejętności związane z procedurami check-in i check-out oraz rezerwacji usług 

dla gości indywidualnych i grupowych. 

2) Przechowywanie, przygotowywanie i podawanie żywności. 

3) Rozpoznawanie potrzeb gości związanych z ich pobytem w hotelu. 

4) Przetwarzanie informacji dotyczących przybyłych gości dla innych komórek 

organizacyjnych obiektu. 

5) Przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości indywidualnych 

i grupowych. 

6) Organizacja usług dodatkowych dla klientów obiektów hotelowych. 

 

Efekty kształcenia dla uczniów Technik Obsługi Turystycznej obejmują kompetencje 

edukacji praktycznej z zakresu planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych, 

prowadzenia informacji turystycznej oraz sprzedaży usług turystycznych. Po zakończeniu stażu, 

wśród nabytych i/lub rozwiniętych kompetencji zawodowych znajdują się m.in.: 

1) Wiedza na temat geografii turystycznej, walorów Grecji i państw basenu Morza 

Śródziemnego. 

2) Wiedza z zakresu zasad obsługi turystycznej klienta. 

3) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej imprez i usług turystycznych. 

4) Planowanie i kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych. 

5) Rezerwacja i realizacja imprez i usług turystycznych. 

6) Przygotowywanie informacji turystycznej. 

7) Przygotowywanie materiałów promocyjnych i katalogów usług turystycznych. 
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o Galeria zdjęć z zajęć praktycznych: 
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6) Wsparcie i mentoring w ramach projektu 

 
Przez cały czas trwania projektu, szkoła zapewniała uczestnikom pełne wsparcie. By 

najlepiej wypełnić program stażu, czynności organizacyjno-logistyczne zostały rozdysponowane 

odpowiednim osobom spośród zespołu projektowego. Poszczególne zadania były realizowane 

na podstawie umów, które dyrektor podpisał z zagranicznymi partnerami (Umowa partnerska 

oraz Memorandum of Understanding), koordynatorami, nauczycielami-opiekunami grup, ale 

także innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu i jego wybranych elementów, 

jak np. z firmą transportową. Wszystkie czynności związane z rezerwacjami hoteli i środków 

transportu zostały dokonane z odpowiednim wyprzedzeniem przez Koordynatora projektu, tak 

aby zapewnić jak najlepsze warunki podczas stażu. Uczestnikom zostały zapewnione przejazdy 

środkami transportu najwyższej klasy (autokary klasy LUX - klimatyzowane, z toaletami, 

barkiem), a także zakwaterowanie w hotelu na wysokim poziomie (4-gwiazdkowym), oferującym 

pełne wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, a także dodatkowe atrakcje w postaci 

wycieczek, konkursów, warsztatów kulturowych. Co ważne, hotel znajdował się w najbliższej 

okolicy miejsc odbywania praktyk, a uczestnicy przemieszczający się na potrzeby praktyk, nie 

byli narażeni na żadne ryzyko czy niebezpieczeństwo. Wszelkie dotychczasowe ustalenia zostały 

dokonane za pośrednictwem wymiany poczty elektronicznej.  

Dla każdej z grup zostało zapewnione ubezpieczenie od kosztów leczenie, 

odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, dla osób pracujących za 

granicą i na wypadek wcześniejszego powrotu do kraju. Koordynator projektu zadbał także o to, 

aby każdy z uczestników posiadał aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego 

i dokument tożsamości (dowód lub paszport). Wszelkie czynności związane z potwierdzaniem 

poszczególnych elementów wsparcia praktycznego i logistycznego zostały zakończone na 

przynajmniej dwa tygodnie przed każdym wyjazdem. Ponadto, przed każdą z mobilności 

dokonane zostały ostateczne ustalenia i potwierdzenia ze współpracującymi podmiotami 
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w kwestiach organizacyjnych i logistycznych związanych z mobilnościami (środki transportu, 

opcje zakwaterowania i wyżywienia uczestników, organizacja logistyczna samego pobytu 

uczestników mobilności u partnerów), a także analizy przebiegu mobilności pod kątem 

bezpieczeństwa uczestników mobilności. Zespół projektowy był również odpowiedzialny za 

przygotowanie wyprawek dla stażystów (zakupu artykułów biurowych, przewodników, 

słowników), zorganizowanie spotkań informacyjnych/organizacyjnych wspólnie z uczestnikami 

i ich rodzicami. 

Całe wsparcie w ramach projektu było realizowane w oparciu o zestaw przygotowanych 

i podpisanych z każdym uczestnikiem dokumentów, w tym Umowy uczestnictwa, Porozumienia 

o Programie Zajęć z elementami ECVET, Zobowiązanie do zapewnienia jakości mobilności, 

a także stosownych oświadczeń i deklaracji. Stanowiły one podstawę dla realizacji działań, ich 

odpowiedniej jakości i zaangażowania każdej ze stron. 

Podczas pobytu w Grecji, celem zapewnienia jak największego stopnia bezpieczeństwa  

i komfortu, uczestnicy pozostawali pod opieką oddelegowanych nauczycieli-opiekunów  

z ramienia szkoły, a także koordynatorów i mentorów z ramienia partnera greckiego. Byli oni 

odpowiedzialni za bieżący monitoring przebiegu wyjazdu, a w tym za reagowanie  

i rozwiązywanie pojawiających się problemów i trudności, przeprowadzanie rozmów 

ewaluacyjnych z uczestnikami, a także wszelką pomoc wynikającą z pojawiających się potrzeb. 

Realizowali także mentoring, wspólnie z ekspertami i praktykami z poszczególnych miejsc pracy, 

służąc wsparciem merytorycznym, instruując, rozmawiając z uczestnikami na temat 

pojawiających się rudności i wyzwań zawodowych. Dzięki temu było możliwe wspólne 

odkrywanie kolejnych kompetencji, które rozwijane lub nabywane przez młodych ludzi, przy 

uwzględnieniu względnie dużego stopnia samodzielności i otwarcia no nowe rozwiązania, 

pozwoliły na ich rozwój zawodowy, wykorzystując narzędzia dobrane zgodnie z kryterium 

czynników funkcjonalnych. Wszystkie osoby odpowiedzialne za sprawną i bezpieczną realizację 

pobytu uczniów w Grecji, stanowiły duże wsparcie dla grupy, dbając o zapewnienie dobrej 

atmosfery, a także starając się z partnerem greckim, aby uczestnicy mogli skupić się na realizacji 
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praktyk. Na miejscu do dyspozycji pozostawał także lekarz współpracujący z greckim partnerem. 

W sytuacjach tego wymagających, obejmował swoją opieką uczestników posiadających 

jakiekolwiek problemy zdrowotne. Elementem mającym przyczynić się do zapewnienia 

bezpieczeństwa były także regulaminy zawierające przepisy higieniczno-sanitarne, zasady 

zachowania, grafik zmian oraz obowiązujący młodzież sposób ubioru. Zapoznanie uczestników 

ze wszystkimi informacjami pozwoliło na uniknięcie niepotrzebnego ryzyka i problemów. 

Wszystkie strony wspólnie przyjęły, iż bezpieczeństwo uczestników było najważniejszą 

kwestią, od zapewnienia której należy wychodzić przy wszelkiego rodzaju aktywnościach. 

Dlatego też, wszystkie decyzje dotyczące aranżacji kwestii praktycznych i logistycznych były na 

bieżąco konsultowane, tak aby za każdym razem znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla danego 

zagadnienia i zapewnić uczestnikom bezpieczne i komfortowe warunki do pracy i rozwoju. 

 

7) Certyfikacja i ewaluacja projektu 

 

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie otrzymały szereg dokumentów 

potwierdzających odbyty proces rozwoju, w tym zdobyte i rozwinięte kompetencje (zawodowe, 

językowe czy społeczne). Wśród narzędzi i metod, wykorzystanych w procesie certyfikacji, 

znalazły się: 

• Indywidualny Wykaz Osiągnięć uwzględniający elementy ECVET; 

• Certyfikat uczestnictwa w zagranicznej mobilności zawodowej w 2 wersjach językowych 

(polskiej i angielskiej); 

• Dokument Europass-Mobilność, stanowiący ocenę opisową rozwoju kompetencji 

uczestników, w 2 wersjach językowych (polskiej i angielskiej). 

Na tej podstawie możliwe było także przeprowadzenie procesu walidacji efektów uczenia 

się, w ramach którego na podstawie dostarczonych przez uczniów dokumentów (certyfikatów, 
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Indywidualnych Wykazów Osiągnięć, dzienniczków praktyk), zatwierdzono osiągnięcia 

uczestników oraz wystawiono im oceny cząstkowego z praktyk zawodowych dla realizowanego 

w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej cyklu kształcenia zawodowego. 

Wzór wystawionego uczestnikom certyfikatu: 
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Ewaluacja obejmowała ocenę poszczególnych elementów i etapów projektu, wśród 

których znalazły się: 

8) Zarządzanie projektem oraz projektu jako całości i stopnia realizacji założonych w jego 

ramach celów; 

8) Przygotowania językowe, kulturowe oraz pedagogiczne; 

8) Mobilności i ich przebieg: 

o stopień realizacji planów, skuteczność zarządzania czasem i efektywność jego 

wykorzystania; 

o efekty kształcenia osiągnięte przez uczestników; 

o stopień zadowolenia uczestników z przeprowadzonych działań; 

o organizacja kwestii logistycznych; 

8) Współpraca między partnerami. 

Ewaluacja osiągnięć projektu i jego poszczególnych w/w elementów i etapów została 

przeprowadzona na podstawie:  

Ad. 1. 

Dokumentacji projektu oraz oceny stopnia realizacji założonych w ramach wniosku 

projektowego celów poprzez porównanie tych osiągniętych z tymi zakładanymi na etapie 

wnioskowania. 

Ad. 2. 

Dokumentacji (list obecności, certyfikatów z realizacji przygotowań) oraz na podstawie 

przeprowadzonych przed i po kursie, testów języka angielskiego zawodowego. 

Ad. 3. / Ad. 4. 

• Realizowanych na koniec praktyk zadań pod nadzorem opiekunów merytorycznych, 

z których wynika przyrost wiedzy i umiejętności po odbytym stażu – oceniona została 

jakość i szybkość wykonywania zadań – ocena stanowiła część składową oceny z praktyk.  

• Opinii opiekunów i mentorów, którzy na podstawie obserwacji bieżącego wykonywania 

zadań oraz wyników testu praktycznego na koniec praktyk, decydowali o ocenie. 
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• Prowadzonych dzienników praktyk i ocen.  

• Wydawanych na podstawie w/w ocen cząstkowych, certyfikatów oraz dokumentów 

takich jak indywidualne wykazy osiągnięć uwzględniające elementy ECVET; dokumenty 

Europass-Mobilność, wydawane na podstawie porozumienia o partnerstwie 

i porozumień o programie zajęć.  

• Wypełnianymi przez stażystów ankietami nt.  

o jakości i przydatności staży w kształceniu zawodowym, 

o jakości sprawowanej opieki przez stronę polską i grecką, 

o organizacją programu kulturowego, czasu wolnego.  

• Sprawozdań opiekunów z kontroli staży.  

• Indywidualnych raportów uczestników projektu składanych w systemie Mobility Tool.  

Prowadzenie statystki oraz realizacja analiz opierających się na wykorzystaniu danych 

leżało w gestii koordynatora projektu z ramienia szkoły, wspieranego przez koordynatora  

z ramienia partnera greckiego. Uzyskane wyniki pomogły w:  

• podsumowaniu i ocenie stopnia realizacji założeń projektowych, 

• poprawie jakości przyszłych inicjatyw i projektów, w tym tych służących organizacji 

wyjazdów zawodowych, 

• przedstawieniu potencjalnym przyszłym kandydatom wybierającym się do szkoły 

zachęcającej oferty edukacyjnej oraz możliwości szkoleniowo-wyjazdowej, 

• upowszechnianiu idei związanej z system edukacji Erasmus+, 

• uatrakcyjnieniu wizerunku szkoły w mieście i regionie, 

• zaprezentowaniu pracodawcom przekonywującej oferty współpracy w podejmowaniu 

się projektów Erasmus+, zapewniając dostęp do wykwalifikowanej kadry zawodowej, 

poprzez wsparcie kształcenia uczniów w trakcie praktyk. 
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8) Realizacja programu kulturowego 

 
W ramach programu kulturowego uczestnicy mobilności zwiedzili ważne pod względem 

historycznym i kulturowym miejsca w Grecji kontynentalnej. Udali się na wycieczkę do zespołu 

klasztorów w Meteorach. Jednego z najciekawszych i najbardziej pocztówkowych zabytków 

Grecji, w obrębie którego można podziwiać piękną panoramę malowniczych wiosek. Podczas tej 

wycieczki młodzież miała wizytę w wytwórni ikon, w której poznali techniki i sposoby ich 

wyrabiania. Kolejne dni to rejs statkiem, podczas którego oprócz podziwiania wspaniałych 

widoków i zabytków, uczniowie śpiewali greckie piosenki oraz obserwowali tradycyjny taniec 

grecki. Ponadto mogli spróbować potraw lokalnej kuchni. W kolejnej części dnia udali się na 

wycieczkę pod masyw Olimpu, gdzie przeszli jedną z przełęczy. Dzięki dobrej organizacji czasu 

wolnego odbyli również podróż do Aten. W jednym z najbardziej znanych miast Grecji nasza 

młodzież miała okazję zobaczyć Akropol, oficjalną zmianę warty oraz inne zabytkowe miejsca 

stolicy tego kraju. 
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9) Upowszechnianie założeń projektowych i jego rezultatów 

 
Upowszechnianie rezultatów prowadzonych praktyk odbywało się na bieżąco podczas 

wyjazdu obu grup jak i po zakończeniu poszczególnych mobilności. Podczas przygotowań, była 

prowadzona foto-relacja z nauki języków, którymi stażyści posługiwali się w trakcie praktyk. 

Informacje o wsparciu w zakresie rozwoju umiejętności językowych dotarły do pozostałych 

uczniów szkoły, rodziców, a także lokalnej społeczności. 

Podczas pobytu w Grecji praktykanci posługiwali się materiałami z logo Programu 

Erasmus+, w tym także otrzymali koszulki projektowe zawierające logotyp programu oraz 

wszelkie istotne informacje związane z projektem takie jak tytuł, numer projektu itp. W miejscu 

ich pracy pojawiła się informacja w formie plakatów, na temat celowości i podstaw realizacji 

projektu i prowadzenia stażu, promując inicjatywę niniejszego programu. Ponadto, grupy dzieliły 

na bieżąco informacjami dot. realizacji projektu i programów praktyk za pomocą narzędzi 

internetowych (np. Facebook, Instagram, itp.). Przy wykorzystaniu stworzonego fanpage’u 

projektu dzielili się swoimi zdjęciami, doświadczeniami i wrażeniami z wyjazdu. Media 

społecznościowe to obecnie najlepszy kanał na dotarcie do młodych ludzi, którzy stanowili 

najszerszą i najważniejszą grupę docelową realizowanych działań upowszechniających. 

Partnerowi greckiemu oraz podmiotom zaangażowanym w realizację programów praktyk 

zostały wręczone podziękowanie za organizację stażu i opiekę, uwzględniające informacje dot. 

programu Erasmus+, które znajdują się w widocznym dla klientów miejscu.  

Po powrocie z praktyk, pierwszymi i najważniejszymi rezultatami odbytych praktyk są 

lepsza znajomość j. angielskiego zawodowego, zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, 

polepszenie tych już posiadanych oraz nabycie nowych kompetencji zawodowych. Ich 

upowszechnianie poprzez przekazywanie innym uczniom, swoim rówieśnikom, nauczycielom  

w szkole, było możliwe poprzez realizację warsztatów zawodowych, podczas których każdy  
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z kierunków biorących udział w projekcie zaprezentował rezultaty swojej pracy w Grecji, a także 

przeprowadził krótkie zajęcia prezentujące nabyte umiejętności. W sumie w ich ramach udział 

wzięło ponad 200 uczniów. 

Ponadto, po każdym wyjeździe grupy w gablotach szkolnych na korytarzach oraz na 

stronie internetowej szkoły www.zswsucha.pl pojawiły się informacje o naszym projekcie  

w postaci zdjęć, artykułów i wywiadów z uczestnikami staży, w których przedstawili oni swoje 

opinie na temat pobytu za granicą oraz przedstawili korzyści płynące z wyjazdów młodzieży na 

staże w ramach Programu Erasmus+. Każdy odwiedzający szkołę nauczyciel, pracodawca, rodzic 

czy uczeń chcący kontynuować naukę w naszej szkole, ma okazję zapoznać się z Programem 

Erasmus+, warunkami uczestnictwa oraz płynącymi z niego korzyściami. Po powrocie grup 

przekazujemy informacje na temat projektu w innych szkołach, w tym w szkołach 

podstawowych, do których skierowaliśmy rezultaty w formie opracowanych materiałów 

zawierających informacje o Programie Erasmus+ i odbytych praktykach, które służą jako zachęta 

dla tej młodzieży do kontynuowania nauki w naszej szkole. Projekt zagwarantował również 

większą rozpoznawalność i uznanie naszej szkoły jako placówki oświatowej w regionie,  

a szczególnie w porównaniu do szkół, które jeszcze nie podjęły się zorganizowania takich staży. 

W sumie, bazując na informacjach zebranych przez Koordynatora Projektu, w tym 

z narzędzi analitycznych strony internetowej oraz portalu Facebook, proces upowszechniania 

założeń projektowych oraz jego rezultatów pozwolił dotrzeć do ponad 10 tys. osób, wśród 

których znaleźli się przedstawiciele poszczególnych grup docelowych realizowanych działań. 

Grupy docelowe działań upowszechniających:  

• uczniowie naszej szkoły i ich rówieśnicy, 

• rodzice uczniów, 

• inne szkoły z regionu, a także inne, z którymi współpracujemy w całej Polsce, 

• lokalna społeczność, 

• uczniowie szkół podstawowych, 
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• inne osoby i instytucje aktywne na Facebook’u lub innych formach mediów, którą są 

zainteresowane tematyką staży. 

 

1) Informacje na stronie internetowej szkoły: 

 

 
 



                                                       
                                                         
 
 
 

Projekt pt. „Edukacja - Praktyka - Rynek Pracy”, nr 2018-1-PL01-KA102-048473 
program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe 

 

 
49 

• https://zswsucha.pl/projekty-unijne/erasmus/ 

• http://www.zswsucha.pl/staze.php?id=CKZ_staze 

• http://www.zswsucha.pl/projekty/Regulamin_Edukacja%20_Praktyka_Rynek%20Pracy.p

df 

• http://www.zswsucha.pl/projekty/formularz%20zgl_%20Edukacja_Praktyka_Rynek%20P

racy.pdf  

 

2) Informacje na portalu społecznościowym Facebook: 

- https://www.facebook.com/pg/zswsucha/photos/?tab=album&album_id=1830547623709268 

- https://www.facebook.com/pg/zswsucha/photos/?tab=album&album_id=1835704406526923 

- https://www.facebook.com/pg/zswsucha/photos/?tab=album&album_id=1830591370371560 

- https://www.facebook.com/pg/zswsucha/photos/?tab=album&album_id=1830235153740515 

- https://www.facebook.com/pg/zswsucha/photos/?tab=album&album_id=1821585864605444 

- https://www.facebook.com/pg/zswsucha/photos/?tab=album&album_id=1821582024605828 

- https://www.facebook.com/pg/zswsucha/photos/?tab=album&album_id=1821593281271369 

- https://www.facebook.com/pg/zswsucha/photos/?tab=album&album_id=1821589944605036 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/1815686498528714 

- https://www.facebook.com/pg/zswsucha/photos/?tab=album&album_id=1813706448726719 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/1813698972060800 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2039614609469234 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2039620439468651 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2031038600326835 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2025700750860620 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2025532044210824 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2022694064494622 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2032509776846384 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2031048156992546 
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- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2032432840187411 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2031045223659506 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2022652517832110 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2022637997833562 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2021489441281751 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2021470824616946 

- https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2015466155217413 

 

3) Broszura projektowa upowszechniająca rezultaty projektu 

W ramach projektu opracowano 44-stronnicową publikację, podsumowującą 

realizację całego projektu, w tym przede wszystkim 2 zagranicznych mobilności zawodowych, 

w atrakcyjnej graficznie formie, która dodatkowo pozwoliła na skuteczne dotarcie do 

zainteresowanych osób z grup docelowych. Były one wykorzystywane w ramach działań takich 

jak dni otwarte szkoły, spotkania upowszechniające dla uczniów młodszych klas, warsztaty 

zawodowe czy targi edukacyjne, w których ZS im. W. Witosa brał udział. 
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10) Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych uczestników mobilności 

o Pytania otwarte 

Czym jest dla Ciebie doświadczenie związane z udziałem w projekcie oraz w praktykach 

zagranicznych? Proszę opisać w 5 zdaniach swoje odczucia na temat możliwości jakie daje 

udział w projekcie Programu Erasmus+ oraz otrzymanego wsparcia w zakresie rozwoju 

zawodowego i osobistego (nowe doświadczenia kulturowe, poznane postawy, poszerzenie 

horyzontów itp.) 

 

1) Było bardzo fajnie. Nie mam nic przeciwko, aby jechać drugi raz. Dużo się dowiedziałem, 

nauczyłem. Luźne podejście osób prowadzących. Polecam. 

2) Dzięki projektowi Erasmus + oraz dzięki praktykom poznałem od innej strony jak działają 

przedsiębiorstwa. Zrozumiałem wszelakie pojęcia, których dotychczas nie potrafiłem 

zrozumieć oraz doświadczyłem na własnej skórze jak działa przedsiębiorstwo od strony 

formalnej, jak i praktycznej. 

3) Według mnie ten projekt wymyślił geniusz. Sam udział daje doświadczenie jak żyje się  

w Grecji, że jest dużo inaczej. Skosztowałem nowe potrawy, poznałem nowe smaki. 

Projekt jest super i daje nowe możliwości. 

4) Poznanie nowych smaków. Poznawanie nowej kultury – Greckiej. Poznawanie nowego 

języka. Poznawanie różnych sposobów komunikowania się. 

5) Poszerzenie horyzontów. Obcowanie z inną kulturą. Rozwijanie perspektyw, możliwości. 

Dużo doświadczenia, poznanie nowych ludzi. Poznanie siebie i swoich rówieśników. 

Obsługa nowych programów. 

6) Nowe doświadczenia, dzięki którym mogłem zdobyć doświadczenie w pracy  

w międzynarodowym środowisku. Poznałem nową kulturę, obcy kraj. Zapoznałem się  

z centrami logistycznymi oraz profesjonalnymi przedsiębiorstwami greckimi. 
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7) Nowe doświadczenie, dzięki którym mogłam poznać nową kulturę, obcy kraj oraz nowe 

niesamowite smaki. Mogłam poznać nowych ludzi oraz zapoznać się głębiej na temat 

logistyki. 

8) Dzięki programowi Erasmus + dowiedziałam się wiele praktycznych czynności dot. 

mojego zawodu. Poznałam kulturę innego kraju oraz życie codzienne mieszkańców. 

Spędziłam miło i efektywnie swój czas na praktyce.  

9) Udział w tym projekcie był dla mnie nowym doświadczeniem dał mi możliwość poznania 

nowej kultury i innego spojrzenia na świat. Grecki styl życia, a także walka z kryzysem 

jest ciekawym tematem poznanym przeze mnie na stażu. Poznanie strony kulinarnej 

Grecji było interesujące. Poznanie logistyki greckiej było fajne. 

10) Zdobyłam doświadczenie związane z wykonywaną pracą. Poznałam obcą kulturę  

i zdobyłam nowe doświadczenie społeczne. Nabyłam nowe umiejętności językowe  

i interpretacyjne. Podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe.  

11) Moim zdaniem praktyki były bardzo dobre, podobały mi się. Zdobyłam nowe 

doświadczenie zawodowe, poznałam nową kulturę, funkcjonowanie w różnych 

społecznościach. Poznałam kulturę oraz miejsca za granicą. Poszerzyłam swoje 

horyzonty. Poznałam nowe smaki. 

12) Wyjazd na praktyki zagraniczne spowodował podniesienie mojej kwalifikacji zawodowej 

oraz doświadczenie w pracy w restauracji. Poprawiłam znajomość języka angielskiego, 

poznałam inny kraj i jego kulturę. 

13) Poznałam kulturę kraju. Jest to dla mnie krok na przód. Nauczyłam się wielu rzeczy 

praktycznych w moim zawodzie. Nabyłam wiele umiejętności komunikacyjnych  

i interpersonalnych. Poznałam nową kuchnię. 

14) Wyjazd na praktyki zagraniczne podniósł moją samoocenę i motywację do działania. 

Nabyłam umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Zdobyłam doświadczenie  

i zostałam dokształcona w swoim zawodzie. Dodatkowo poznałam kulturę grecką. 
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15) Udział w projekcie programu Erasmus + pozwolił mi nabyć nową wiedzę na temat 

mojego zawodu w ciekawy sposób. Poznałem wspaniałych ludzi, znajomość języka 

angielskiego pomogła mi w komunikacji, poznałem wiele nowych greckich słow. 

Doświadczyłem pracy jako kucharz oraz kelner.  

16) Zdobyłam nowe doświadczenia związane z gastronomią. Podszkoliłem się z języka 

angielskiego. Poznanie dużo, różnych ludzi. Poznałem różne obyczaje kulturowe. 

Zapoznanie z innymi potrawami.  

17) Zdobyłam nowe doświadczenia. Poznałam ludność oraz kulturę kraju. Nabyłam nowe 

umiejętności związane z pracą oraz z nauką języka. Dostałam motywacje do pracy  

w gastronomii.  

18) Wyjazd na praktyki zagraniczne spowodował, że podniosły się moje kwalifikacje 

zawodowe, nabyłam nowego doświadczenia zawodowego. Poznałam kulturę oraz 

historię Grecji. 

19) Zdobyłam nowe doświadczenie. Poznałam ludność oraz kulturę kraju. Nabyłam nowe 

umiejętności związane z językiem oraz gastronomią. Poznałam nową kuchnię. Dostałam 

motywację do pracy w gastronomii. 

20) Projekt bardzo mi się podobał. Wiele mogłam wynieść z pracy, którą tu wykonywałam. 

Organizacja na projekcie była super, ponieważ było dużo czasu wolnego oraz praca  

w fajnych godzinach z miłymi i otwartymi ludźmi. Dzięki temu stażowi doszłam do 

zdania, że warto jest się rozwijać zawodowo i uczyć języków. 

21) Doświadczenie zdobyte w tym projekcie jest bardzo ważne dla mnie, ponieważ 

zwiększyłem swoje umiejętności gastronomiczne. Zwiększyłem swoje umiejętności 

językowe oraz skosztowałem wiele nowych smaków i potraw. 

22) Poznanie innej kultury, praca z pracownikami z innego kraju. Próby dogadywania się  

w innym języku. Spróbowanie dań miejscowych, nabycie nowych umiejętności. 

Rozwinięcie kompetencji społecznej. 
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23) Zdobyłam nowe doświadczenia związane z gastronomią. Degustacja nowych potraw. 

Nabyłam umiejętności komunikacji w języku angielskim. Poznałam nową kulturę. 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych. 

24) Poznałam inny sposób nakrywania zastawy stołowej, inny sposób serwowania dań. 

Poznałem dużo różnych ludzi. Skosztowałem różnych dań, których wcześniej nie miałem 

okazji. Pozyskałem możliwość, poznałem nową kulturę. Było super! 

25) Zdobyłem duże doświadczenie w swoim zawodzie. Podniosło to moją motywację do 

działania. Poznałem kulturę grecką. Podniosłem swoje umiejętności z języka 

angielskiego. Rozwinąłem swoje umiejętności w pracy kucharza i kelnera.  

26) Zdobyłam doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, zdobyłam nowe 

doświadczenie społeczne, podniosłam kwalifikację zawodową, zdobyłam dokumenty 

potwierdzające posiadane kompetencji. 

27) Wyjazd zagraniczny na praktyki zawodowe podniósł moje kwalifikacje w moim zawodzie. 

Rozwinąłem język obcy. Rozwinąłem wiedzę na temat kultury oraz religii tego miejsca. 

Poznałem zasady i funkcjonowanie w tym miejscu. Bardzo miło spędziłem tutaj czas.  

28) Mogłam rozwinąć swoje umiejętności językowe. Poznałam kulturę Grecji. Zdobyłam 

nowe doświadczenie w gastronomii. Nauczyłam się przygotowywać nowe potrawy. 

Zwiedziłam nowe miejsca. 

29) Wyjazd pozwolił mi rozwinąć moje zainteresowania. Mogłam rozwinąć komunikację  

w języku obcym. Poznałam zasady i funkcjonowanie zawodu. Zdobyłam doświadczenie  

w wykonywaniu wielu czynności. Ciekawie spędziłam czas.  

30) Pierwszy raz brałam udział w tego typu projekcie. Uważam, że jest to świetna opcja do 

zdobycia doświadczenia w inny niż ,,szkolny sposób”. Dzięki projektowi nabyłam dużą 

wiedzę i doświadczenie z zakresu reklamy, nabyłam umiejętność radzenia sobie ze 

stresem i rozwiązywania problemów. 

31) W projekcie nabyłam doświadczenia i zawodowego i kulturowego. Pomogło mi 

przezwyciężyć strach komunikowania się w innym języku, zintegrowałam się z innymi 
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uczestnikami projektu. Było to zdecydowanie ciekawsze niż praktyka w Polsce. Takich 

projektów powinno być więcej. 

32) Jestem zadowolona z projektu, była to znakomita szansa na zdobycie nowych 

umiejętności i zobaczenia jak w praktyce funkcjonuje rynek reklamy. Miałam okazje 

zobaczyć wiele widoków, których nigdy nie zapomnę. Takie projekty powinny być 

zdecydowanie realizowane częściej. 

33) Pierwszy raz brałam udział w takich praktykach, uważam że powinno być więcej takich 

projektów. Jestem zadowolona z projektu, była to dla mnie szansa zdobycie nowych 

umiejętności i zdolność na rynku reklamowym. 

34) Pierwszy raz biorę udział w takich praktykach. Uważam, że powinno być więcej takich 

projektów. Jestem bardzo zadowolona z tego projektu, była to dla mnie szansa na 

zdobycie nowych umiejętności. 

35) Pierwszy raz uczestniczyłam w takich rodzaju praktykach zagranicznych. Moim zdaniem 

jest to super sposób na osiąganie nowych doświadczeń i poznanie kultury innych krajów. 

Polecam każdemu i mam nadzieję, że takich praktyk pojawi się więcej w przyszłości. 

36) Było to nowe, ciekawe doświadczenie. Zwiększyła się moja świadomość kulturalna. 

Przede wszystkim ważne było zobaczenie pracy w zagranicznej agencji. 

37) Uczestniczyłam w takim projekcie po raz pierwszy. To doświadczenie bardzo pomogło mi 

w rozwoju oraz zdobyciu nowych umiejętności związanych z zawodem. Poznałam kulturę 

innego kraju oraz rozwinęłam umiejętności językowe. 

38) Pierwszy raz brałam udział w takim projekcie. Bardzo doceniam zdobyte doświadczenie 

oraz rozwój umiejętności. Nie spodziewałam się, że te zajęcia tak pobudzą moją 

kreatywność. Poznałam kulturę innego kraju, który mnie zachwycił. Nigdy nie zapomnę 

tego wyjazdu. 

39) Nowe doświadczenia, dzięki którym wzrosła moja samoocena, jak i umiejętności 

zawodowe. Poznałam nową kulturę. 
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40) Dla mnie jest ono poznaniem zróżnicowanego działania agencji reklamowej i strategii 

biznesu. Miałem również możliwość nabyć dodatkowe kompetencje w zakresie 

świadomości kulturowej. Dodatkowo, zapoznałem się z marketingiem reklamowym. 

41) Dla mnie doświadczenie związane z udziałem w tym projekcie to przede wszystkim 

nauczenie się nowych słówek w języku greckim, angielskim. Nabrałem też trochę odwagi 

by pracować wśród ludzi oraz próbować ich zrozumieć w ich języku. Pierwszy raz 

pracowałam na restauracji czyli zdobyłam nowe doświadczenia. 

42) Doświadczenie związane z praktykami zagranicznymi jest ważnym elementem w moim 

życiu. Jest to dla mnie możliwość poszerzenia horyzontów i zobaczenia z bliska innych 

kultur. Dzięki temu mogłam także dopracować mój język obcy i umiejętność kontaktu. 

Program pomógł mi dowiedzieć się jaki zawód chce wykonywać w przyszłości. Dzięki 

niemu wiem teraz dużo więcej o pracy w moim zawodzie i wiem w czym mam się 

doskonalić. 

43) Nauczyłem się nowych słówek z języka greckiego oraz języka angielskiego. Zdobyłem 

doświadczenie, jeżeli chodzi o wykonywanie mojego zawodu. Nauczyłem się 

umiejętności interpersonalnych oraz poznałem kulturę kraju. 

44) Program Erasmus+ daje wiele możliwości. Na zajęciach praktycznych było przekazane 

dużo wiedzy. Tematy i czynności poruszane na zajęciach bardzo przydadzą się w naszej 

branży. Wycieczki były niesamowite, poznaliśmy wiele ciekawych miejsc w Grecji. Dzięki 

praktykom poznać można było wielu niezwykłych ludzi, jak i kulturę kraju. 

45) Poznanie nowego kraju, Nauka języka greckiego. Rozwinięcie swoich umiejętności  

i kwalifikacji. Radzenie sobie w nowym kraju. 

46) Dzięki temu projektowi nauczyłem się: jak pracuje się za granicą, jak wygląda ich kultura, 

praca w grupie, zdobyłam dzięki niemu nowe doświadczenie zawodowe i spędziłam miło 

czas w nowym państwie. 

47) Dzięki temu projektowi mam otwarte drzwi do pracy w moim zawodzie. Poznanie Grecji 

od innej strony. Poznanie pracy w danym hotelu „od kuchni”. 
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48) Doświadczenia związane z udziałem w projekcie oraz w praktykach zagranicznych jest dla 

mnie ważne, ponieważ mogłam zobaczyć jak wygląda praca za granicą, zobaczyłam jak 

wygląda kultura w innym państwie. Są to powody, które nakierują mnie do podjęcia 

ostatecznej decyzji w przyszłości. 

49) Dzięki programowi nabyłam nowych doświadczeń. Zobaczyłam jak może wyglądać praca 

za granicą. Udało mi się poszerzyć horyzonty. Zobaczyłam jak wygląda kultura w innym 

państwie. Będę bardzo miło wspominać te szkolenia. 

50) Nauczyłem się wielu nowych rzeczy oraz informacji wpływających na moją przyszłą pracę 

związaną z turystyką. Zdobyłem nowe umiejętności oraz obraz tego jak może wyglądać 

taka praca za granicą w praktyce w dziedzinie turystyki. 

51) Zapoznanie się z językiem oraz z kulturą i obyczajami kraju. Rozwijanie swoich 

umiejętności oraz podnoszenie swoich standardów. Zwiedzenie wielu pięknych miejsc. 

Możliwość pracy w przyszłości za granicą. 

52) Zapoznanie się z językiem greckim i kulturą kraju. Poznanie wielu nowych osób. 

Zwiedzanie dużo pięknych miejsc. Rozwinięcie swoich umiejętności i kwalifikacji. To był 

bardzo fajny wyjazd i na pewno będzie niezapomniany. 

53) Program Erasmus+ dał mi możliwość douczenia się pracy w tym zawodzie oraz nabrania 

nowej wiedzy. Poznanie innego modelu życia, jest rozwinięciem, okazją oraz szansą. 

54) Program Erasmus+ dał mi możliwość podszkolenia się w moim zawodzie. Otwiera różne 

nowe możliwości i oferty pracy. Poznanie kultury Grecji. 

55) Udział w projekcie dał mi dużo możliwości z zakresu mojego kierunku, którego będę 

wykonywała w przyszłości. Ten projekt dał mi możliwość pracy na arenie 

międzynarodowej. Dał mi szansę dalszego rozwoju zawodowego. 

56) Program Erasmus+ daje wiele możliwości. Pozwolił nam zdobywać wiedzę i uczy nas jak 

w praktyce zastosować poznane przez nas rzeczy. Poszerza horyzonty i daje motywację 

do działania. Dzięki niemu możemy poznać wiele wspaniałych ludzi z naszego otoczenia. 

Dzięki niemu możemy również poznawać inne kultury i uczyć się o nich. 
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57) Program Erasmus+ pomaga w rozwoju praktycznych umiejętności w konkretnym 

zawodzie, poszerzeniu swojej wiedzy w tym zakresie. Pomaga też zdobyć nowe 

doświadczenia, zobaczyć nowe miejsca i miło spędzić czas za granicą. Można też 

poprawić swoje umiejętności językowe. 

58) Według mnie projekt dał mi możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz podszkolenia 

języka. Dzięki projektowi poznałam kulturę grecką oraz zwiedziłam ciekawe miejsca. 

59) Według mnie dzięki projektowi Erasmus+ nauczyłam się kultury greckiej. Program ten dał 

mi możliwość podszkolenia języków obcych oraz zdobycie nowego doświadczenia.  

60) Według mnie projekt dał mi możliwość zdobycia całkiem nowego doświadczenia oraz 

podszkolenia języka obcego. Poznałam także kulturę grecką oraz zwiedziłam nowe 

miejsca. 

61) Program Erasmus+ jest bardzo pomocny w rozwijaniu się w danym kierunku. Także daje 

dużo możliwości i nowej wiedzy. Poznaliśmy wiele cudownych miejsc, a także nowe 

znajomości. Jest możliwość też w nauce języków. 

62) Moim zdaniem udział w projekcie oraz w praktykach zagranicznych dał nam duże 

doświadczenie i większą wiedzę na temat funkcjonowania w społeczeństwie jak  

i w świecie turystyki. Dzięki programowi wiem do czego dążę i co chcę w życiu osiągnąć. 

63) Rozszerzyłem swoje umiejętności związane z dalszym rozwojem kierunku. Nauczyłem się 

wielu nowych umiejętności oraz pracy w grupie. Rozszerzyłem swoją wiedzę w zawodzie. 

Doświadczyłem wielu przeżyć orz zwiedzanie i poznanie nowych miejsc i kultur. 

64) Nauczyłam się dużo nowych rzeczy związanych z moim zawodem. Poznałam podstawy 

języka greckiego oraz podszkoliłam swój angielski. Wycieczki organizowane w czasie 

wolnym pozwoliły mi poznać Grecje i jej kulturę. Zobaczyłam jak funkcjonują pracownicy 

w 4 gwiazdkowym hotelu. 

65) Dzięki uczestnictwu w projekcie oraz w praktykach zagranicznych nabyłam nowe 

umiejętności. Miałam możliwość poznać niektóre miejsca w Grecji. Podszkoliłam swój 

angielski. Poznałam również osoby z innych szkół dzięki którym mogłam dowiedzieć się 
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ciekawych rzeczy, poznać ich i opinie o tym miejscu i podszkolić umiejętność współpracy 

z innymi. 

66) Poznanie nowych ludzi. Nauka języka angielskiego. Zwiedzanie, poznanie kultury 

europejskiej. Nowe doświadczenia zawodowe. Poznanie realiów pracy w innym kraju. 

67) Program Erasmus+ umożliwić mi zdobycie nowego doświadczenia na rynku pracy. Dzięki 

niemu zobaczyłam wiele ciekawych miejsc. Poznałam kulturę i ciekawych ludzi. Program 

umożliwił mi poszerzenie horyzontów i pomógł wybrać drogę na przyszłość. Myślę, że 

była to wspaniała przygoda i chętnie pojechałabym jeszcze raz. 

68) Program Erasmus+ był nowym doświadczeniem i dobrą okazją do poznania nowego kraju 

od każdej strony. Pokazał mi nowe perspektywy i dzięki niemu mogłam zyskać nowe 

kompetencje zawodowe. Nauka w tak niezwykłym miejscu była bardzo przyjemna  

i motywująca do działania. Sprawił, że praktyki nie były nudne i standardowe.  

69) Program był bardzo fajną przygoda do poznania nowego kraju i ludzi. Zobaczyłam wiele 

ciekawych miejsc. Zajęcia były ciekawe i nie trwały zbyt długo. Wszystkie osoby były 

pomocne i dbały o nasze bezpieczeństwo. Myślę, że to świetny rodzaj odbywania 

praktyk. 

70) Program Erasmus+ dał mi możliwość rozwoju zawodowego, jednocześnie połączył 

edukację poznaniem Grecji jak i jej kultury, religii, czy środowiska. Będąc na tym 

wyjeździe poznałem wielu ludzi z całej Polskie i otworzyłam się na inną kulturę. Program 

ten pomógł mi przełamać barierę językową. 

71) Znalazłam właściwą pracę, którą chciałabym wykonywać w przyszłości. Zobaczyłam 

miejsca, które dotąd widziałam tylko na zdjęciach. Poznałam wiele ciekawych osób  

i doświadczyłam greckiej gościnności. 

72) Dzięki temu programowi mogłam poznać kulturę, religię, język innego kraju. Poznałam 

też mnóstwo interesujących ludzi. Oprócz tego poszerzyłam też swoją wiedzę  

i umiejętności na temat turystyki. Nauczyłam się pracy w grupie. Kontakty, które tutaj 

zawarłam będą mogły pomóc mi później w znalezieniu pracy. 
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73) Pomaga rozwijać się w kierunku przez nas wybranym. Poznajemy kulturę, lokalne 

jedzenie, zabytki i krajobraz. Pomaga w ulepszeniu się w języku obcym, poznania nowych 

ludzi. Poszerzyłam swoją wiedzę i zmotywowało mnie to do pójścia w moim kierunku. 

74) Nauka języka angielskiego, poznanie nowych ludzi, nauka geografii Grecji, umiejętność 

pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, poznanie i zwiedzanie nowych 

miejsc, radzenie sobie ze stresem. 

75) Nauka języka angielskiego i greckiego, poznanie nowych miejsc, poznanie kultury 

greckiej, zdobycie wiedzy na temat pracy w turystyce i radzenie sobie ze stresem. 

76) Zdobycie nowego doświadczenia społecznego, kulturowego. Zdobyłam nowe 

umiejętności potrzebne mi w zawodzie hotelarza. Możliwość poznania nowych ludzi  

i współpraca ze znajomymi. Podniesienie moich kompetencji. 

77) Nauczyłam się porozumiewać z innymi mimo obcego języka. Zdobyłam nowe 

doświadczenie. Podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe. Umiem organizować sobie 

czas wolny. Poprawiłam efektywność w pracy w grupach. 

78) Program Erasmus+ dał mi szansę na poznanie kultury Grecji, jej języka i samych greków. 

Możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych i poprawę języków obcych. 

Dodatkowo uzyskałem dokumenty potwierdzające otrzymane kompetencje co mam 

nadzieję, pomoże mi w otrzymaniu lepszej pracy. Przede wszystkim była to dobra 

zabawa. 

79) Praktyka zagraniczna wiąże się z nabyciem nowego doświadczenia kulturowego, 

rozwijaniem zdolności interpersonalnych. Nauka nowych języków – uczenie się ich  

w naturalnym środowisku. Zwiedzanie nowych, pięknych miejsc. Zdobywanie 

doświadczenia zawodowego, pozwalającego w przyszłości na dalszą współpracę. 
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o Pytania zamknięte 

 

Sucha Beskidzka 
  PYTANIE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ŚREDNIA 

1 
W jakim stopniu projekt spełnił Twoje 

oczekiwania? 20 19 30 8 2 0 0 0 0 0 8,59 

2 
Jaka jest Twoja ogólna ocena stażu 

zawodowego? 36 27 14 0 2 0 0 0 0 0 9,20 

3 

W jakim stopniu staż był zgodny z 
informacjami przekazanymi Ci przed 

wyjazdem? 36 20 9 12 1 0 1 0 0 0 8,94 

4 Jak oceniasz jakość praktyk zawodowych? 44 21 8 4 1 0 1 0 0 0 9,25 

5 

Jak oceniasz organizację stażu 
zawodowego: 

5.1 - Program stażu ? 33 30 9 3 4 0 0 0 0 0 9,08 

6 5.2 - Godziny praktyk? 49 16 6 5 3 0 0 0 0 0 9,30 

7 5.3 - Przydatność praktyk? 41 23 11 4 0 0 0 0 0 0 9,28 

8 5.4 - Używany podczas praktyk sprzęt? 25 27 15 9 1 0 0 0 2 0 8,68 

9 
5.5 -  Zaangażowanie i kontakt z 

opiekunami praktyk? 55 19 2 3 0 0 0 0 0 0 9,59 

10 
5.6 - Wsparcie osób odpowiedzialnych za 

organizację projektu? 42 20 14 3 0 0 0 0 0 0 9,28 

11 
5.7 - Pomoc w rozwiązywaniu 

pojawiających się problemów? 53 17 6 3 0 0 0 0 0 0 9,52 

12 5.8 - Realizowany program kulturowy? 50 17 8 4 0 0 0 0 0 0 9,43 

13 5.9 - Wyżywienie? 35 13 19 10 2 0 0 0 0 0 8,87 

14 5.10 - Zakwaterowanie? 54 20 4 1 0 0 0 0 0 0 9,61 

15 

5.11 - Transport lokalny? (dostępność 
autokaru, możliwość mobilności, komfort 

przejazdów, podejście kierowców) 55 19 4 0 1 0 0 0 0 0 9,61 

16 
5.12 - stopień bezpieczeństwa - poczucie 

bezpieczeństwa? 58 15 5 1 0 0 0 0 0 0 9,65 

17 
5.13 - Sprawowaną przez instytucję 
wysyłającą i przyjmującą opiekę nad 46 22 10 1 0 0 0 0 0 0 9,43 
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przebiegiem staży? 

18 

W jakim stopniu, Twoim zdaniem:  
6.1 - Projekt pomógł Ci przygotować się 

do życia w Europie? 22 33 14 5 2 0 3 0 0 0 8,71 

19 

6.2 Zdobyta wiedza i umiejętności 
wpłynęła/wpłynie w przyszłości na 

poprawę Twojej sytuacji 36 26 5 8 3 1 0 0 0 0 9,03 

20 

6.3 - Podczas projektu wzrosło Twoje 
poczucie własnej wartości związane z 
rozwojem osobistym i zawodowym 31 19 13 7 2 4 0 1 2 0 8,52 

21 

6.4 - Rozwinęłaś/Rozwinąłeś w trakcie 
projektu kompetencje, takie jak:  

6.4.1 - Umiejętności interpersonalne, w 
tym pracy w grupie? 34 26 14 4 0 0 0 1 0 0 9,08 

22 

6.4.2 - Umiejętność porozumiewania się 
w innych językach, w tym w zakresie 

języka angielskiego branżowego? 25 27 14 7 4 0 0 1 1 0 8,65 

23 
6.4.3 - Umiejętność organizacji własnego 

czasu? 47 15 14 2 1 0 0 0 0 0 9,33 

24 
6.4.4 - Umiejętności związane z ekspresją 

i świadomością kulturową? 35 24 15 4 1 0 0 0 0 0 9,11 

25 

6.4.5 - Umiejętności związane z 
funkcjonowaniem w międzynarodowym 

środowisku? 28 33 7 10 1 0 0 0 0 0 8,97 

26 
6.4.6 - Świadome i aktywne postawy 

obywatelskie? 39 23 7 4 4 2 0 0 0 0 9,05 

27 
6.4.7 - Umiejętności radzenia sobie ze 
stresem, rozwiązywania problemów? 37 21 14 4 0 1 0 2 0 0 8,99 

28 

6.4.8 - Przedsiębiorcze postawy (zdolność 
do rozwijania swoich pomysłów i 

przekuwania ich w czyny, realizacji 
planów? 39 22 9 7 0 1 0 1 0 0 9,08 

 

 Uczestnicy mobilności po jej zakończeniu zostali poproszeni o ocenę różnych elementów, 

które składały się na jego organizację, poziom merytoryczny, wpływ stażu na rozwinięcie lub 

nabycie nowych kompetencji, umiejętności, odpowiednich postaw społecznych, czy lepszego 

przygotowania do swojego zawodu. Zdecydowana większość uczestników odpowiadała 
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pozytywnie na wszystkie pytania. Każde z nich otrzymały średnią co najmniej 8,5 w skali 1-10. Co 

więcej średnia ze wszystkich pytań wyniosła: 9,14, co świadczy o bardzo wysokim poziomie 

organizacji obu mobilności i zarządzania kwestiami projektowymi, jak też pozytywnym wpływem 

na jego uczestników. 

 

Odpowiedzi na pytane pół-otwarte 

Jakie są efekty Twojego udziału w projekcie:  Ilość odpowiedzi: 

-Zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku  56 

-Zdobycie nowego doświadczenia społecznego  67 

-Podniesienie motywacji do działania 43 

-Podniesienie kwalifikacji zawodowych 65 

-Nabycie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych 61 

-Zdobycie dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje 39 

-Podniesienie szans i możliwości na rynku pracy 51 

 

 Uczestnicy mobilności mogli też wybrać: jakie są efekty ich udziału w projekcie, spośród 

kilku przykładów. W tym wypadku najwięcej zaznaczeń otrzymały: zdobycie nowego 

doświadczenia społecznego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych. Jako, że są to jedne  

z najistotniejszych kwestii związanych z kształceniem zawodowym i przyszłą pracą, warto 

podkreślić, że większość osób uznała, że te dwa punkty włączają się do grona efektów udziału  

w projekcie. Co więcej każdy z wymienionych przykładów otrzymał co najmniej 39 zaznaczeń, 

czyli co najmniej połowa uczestników rozwinęła wszystkie z wymienionych kwestii. 
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10) Podsumowanie raportów uczestników w systemie Mobility Tool+ 

o Pytania otwarte 

Prosimy opisać czynności wykonywane podczas pobytu za granicą. Jaką nową wiedzę, 

umiejętności i kompetencje Pani/Pan nabył/a lub poszerzył/a? 

 

1 Zdobycie nowych umiejętności związanych z wybranym zawodem Technik Logistyk. 
Poznanie zasad działania firm oraz rozwijających się łańcuchów logistycznych. 

2 Poznanie nowych systemów logistycznych. Nabycie nowych umiejętności związanych  
z pracą w grupie z nowo poznanymi ludźmi. Poznanie nowego języka. 

3 Poznanie nowych systemów logistycznych. Nabycie nowych umiejętności w kontaktach 
zagranicznych. Poznanie nowej kultury, nowych ludzi. 

4 
Przez pobyt za granicą poszerzyłem swoje umiejętności z dziedziny logistyki, jak i również 
nabyłem nową wiedze na jej temat, praktyki i praca tam była na wysokim poziomie i jestem 
zadowolony. 

5 Doskonalenie języka angielskiego jaki i zarówno greckiego. Nabycie doświadczenia  
w zawodzie. Nabycie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Doskonalenie pracy w zespole. 

6 
Pracowałem na wielu nowych programach których nigdy wcześniej nie znałem, np 
subiektGT albo TransEdu. Poznałem wiele nowych metod rozwiązywania problemów, 
dzięki czemu będę mógł lepiej i sprawniej funkcjonować w środowisku logistycznym. 

7 

Pracowałem głównie na komputerze. Nauczyłem się korzystać z programów logistycznych - 
w szczególności z programu Subiekt GT. Dowiedziałem się jak wypełniać faktury  
i dokumenty logistyczne za pomocą komputera. Poznałem program dotyczący giełdy 
transportowej. Nauczyłem się używać programu goodloading który obrazowo ukazuje 
proces układania towarów na paletach lub innych jednostkach ładunkowych. Poznałem 
lepiej pojęcie jazdy ekonomicznej i ekologicznej. 

8 

Pracowałem głównie na komputerze. Nauczyłam się korzystać z programów logistycznych 
w szczególności z programu Subiekt GT. Ponadto dowiedziałam się jak wypełniać faktury, 
dokumenty logistyczne i o tym jak zarządzać firmą transportową. Poznałam sposoby jak 
oszczędnie i ekonomicznie jeździć. 

9 

Podczas stażu nauczyłam się wiele praktycznych zagadnień z mojego zawodu. Nauczyłam 
się pracy w wielu przydatnych programach oraz poszerzyłam swój zakres wiedzy. 
Udoskonaliłam swoją znajomość języka angielskiego. Znacznie wzrosła moja zdolność pracy 
w grupie. 
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10 

Pracowałem głównie na komputerze. Nauczyłem się korzystać z programów logistycznych  
szczególności z programu Subiekt GT. Ponadto dowiedziałem się jak wypełniać faktury, 
dokumenty logistyczne i o tym jak zarządzać firmą transportową. Dowiedziałem się również 
jak spalać mniej paliwa i zachować się w środowisku logistycznym. 

11 Udoskonaliłam znajomości programu Adobe Photoshop. Nabyłam większa pewność siebie  
i nauczyłam się podstaw języka greckiego. 

12 Udoskonaliłam znajomość programu Adobe Photoshop. 

13 Nauczyłam się lepiej pracować w zespole, pracować w programie photoshop oraz 
udoskonaliłam swój język obcy.  

14 
Nauczyłam się obsługi programu Adobe Photoshop. Poznałam proces tworzenia systemu 
identyfikacji wizualnej firmy. Nauczyłam się kreatywnego podejścia do wykonywania 
ćwiczeń. Zobaczyłam jak w praktyce wygląda zawód związany z reklamą. 

15 
Na stażu miałam okazję nauczyć się pracy na nowym dla mnie programie. Jest to bardzo 
praktyczne w użyciu, ponieważ z tym programem będzie się później wiązać moja przyszła 
praca. Jestem zadowolona z wykonanych przeze mnie podczas pobytu projektów. 

16 Poznałam tradycję jak i kulturę grecką w formie wycieczek. Stworzyłam system identyfikacji 
wizualnej. Poszerzyłam wiedzę projektową. 

17 Nauka pracy z programem graficznym (Photoshop). Poprawienie swoich zdolności 
językowych. Adaptacja w innym środowisku. 

18 
Nauczyłam się lepiej pracować w zespole, nauczyłam się obsługi  programu photoshop oraz 
udoskonaliłam swój język obcy. Zdobyłam nowe doświadczenia, które na pewno pomogą  
mi w przyszłości w pracy. 

19 Nauczyłem się: Podstawy języka greckiego Proces tworzenia reklamy i identyfikacji 
wizualnej firmy. 

20 

Nauczyłam się lepiej pracować w zespole. Poprzez ten projekt lepiej nauczyłam się 
posługiwać językiem obcym oraz zdobyłam nowe doświadczenie. Nauczyłam się 
obsługiwać program photoshop. Bardzo rozwinęłam swoja kreatywność oraz umiejętności 
interpersonalne. 

21 Sporządzanie nowych wcześniej nie znanych mi potraw i napojów, obsługa gości hotelu  
w czasie śniadania, kolacji i obiadu, praca na barze. 

22 Nabyłam nowe doświadczenia w zawodzie podczas praktyki na kuchni oraz jako kelnerka. 
Zdobyłam nową widzę na temat żywienia. Zapoznałam się z pracą na barze. 

23 Kelnerowanie, prace na kuchni, prace na barze. 

24 
Nabyłam nowe umiejętności i doświadczenie w zawodzie. Zdobyłam nową wiedzę  
i umiejętności podczas pracy na kuchni oraz jako kelnerka. Poznałam prace w gastronomii  
w innym kraju. 
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25 Obsługa gości, możliwość poznania nowych smaków oraz sprzętów kuchennych. Lepsza 
znajomość języka angielskiego. Praca na barze, praca na kuchni. 

26 Zdobyłem dużo wiedzy i umiejętności w zakresie gastronomi. Pracowałem jako kucharz, 
kelner, barman. Poznałem nowe techniki pracy oraz doskonaliłem język angielski.  

27 Większa wiedza na temat pracy w profesjonalnej kuchni, oraz pracy na serwisie. Nauka 
języka angielskiego. Nauka obsługi profesjonalnych urządzeń. 

28 Nowe doświadczenia jeśli chodzi o kierunek technika żywienia, polepszenie języka 
angielskiego. 

29 Praca w kuchni, mogłam doskonalić języki obce, nauczyłam sie nowych umiejętności 
kulinarnych. 

30 Praca na kuchni oraz w restauracji. Mogłam doskonalić języki obce, nabyłam nowe 
umiejętności z zakresu gastronomii. 

31 Sporządzanie nowych potraw i napojów. Praca na barze, obsługa gości hotelowych podczas 
posiłków. Sprzątanie po śniadaniach, obiadach i kolacjach. 

32 
Na stażu podczas pobytu za granicą poszerzyłem swoją wiedzę z języka angielskiego. 
Szkolenie w zakresie obsługi klienta. Poznanie kultury greckiej i ich obyczajów. Praca na 
kuchni. Poznałem nowe techniki kulinarne. 

33 

Podczas pobytu w Grecji odbywałem praktykę w moim zawodzie - Technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Podczas pracy na kuchni jako pomoc kuchenna poznałem swój zawód 
bliżej i dowiedziałem na czym dokładnie opiera się praca kucharza oraz zdobyłem więcej 
umiejętności związanych z moim zawodem m.in. takie jak szybka i efektowna praca. 

34 Obsługa gości i uzupełnianie bufetu podczas posiłków w restauracji hotelowej. Praca na 
kuchni, sporządzanie potraw, przygotowanie surowców. Praca na barze. 

35 Możliwość nabycia umiejętności w kuchni za granicą, zwiększenie umiejętności  
w porozumiewaniu się, nabranie większej odwagi w pracy. 

36 Obsługa gości hotelowych, pomoc kuchenna (krojenie, smażenie itp.). Praca na barze 
(sprzątanie stolików itp.). 

37 
Przeszłam szkolenie związane z obsługą gości. Dokształcałam się w zawodzie gastronoma 
czynną pomocą w pracy na kuchni. Poznałam kulturę i regionalną kuchnię grecką. 
Zdobyłam nowe doświadczenia związane z zagranicą i językiem obcym. 

38 Obsługiwałam gości hotelowych. Sprzątałam i nakrywałam stoliki. Na kuchni kroiłam 
warzywa. 

39 Szkolenie w zakresie obsługi klienta. Zapoznanie z kuchnią grecką, wykonywanie pracy na 
kuchni. Poznałam kulturę grecką oraz ich zwyczaje. 

40 Szkolenie w zakresie obsługi klienta. Zapoznanie z kulturą i kuchnią grecką. Wykonywanie 
pracy na kuchni. 
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41 
Podczas pobytu za granicą nauczyłam się nowych technik sprzątania jednostek 
mieszkalnych. Podszkoliłam język angielski oraz poznałam język grecki. Poznałam nowe 
tradycje kulinarne oraz tradycje greckie. 

42 

Przede wszystkim udoskonaliłem posługiwanie się językiem angielskim oraz poznałem 
podstawy języka greckiego. Zobaczyłem jak wygląda praca w hotelu od wewnątrz. W czasie 
pracy w dziale housekeeping'u sprzątałem pokoje, a podczas serwisu obsługiwałem gości 
hotelowych. 

43 
Podczas pobytu nauczyłam się nowych technik sprzątania jednostek mieszkalnych. 
Poznałam nowe tradycje kulinarne jak i kulturowe Grecji. Podszkoliłam język angielski  
i poznałam nowe słowa w języku greckim. 

44 Rozwinęłam swoje umiejętności związane z zawodem hotelarza. Praca w grupie. Nauka 
nowego języka obcego. Poznanie innej kultury. 

45 
Wykonywałem wszystkie czynność związane z moim zawodem tj: sprzątanie pokoi, 
kelnerstwo, obsługa recepcji. Dzięki temu zdobyłem nowe doświadczenia oraz poszerzyłem 
swoja wiedzę. 

46 
Wykonywałam wszystkie czynności związane z hotelarstwem tj. sprzątanie, kelnerstwo, 
recepcja. Poszerzyłam swoją wiedzę, zobaczyłam jak wygląda praca za granicą. Nauczyłam 
się słówek przydatnych w hotelu w języku greckim. 

47 
Podczas stażu pracowałam jako pokojowa oraz na restauracji jako kelnerka. Dzięki temu 
doskonaliłam swój język. Obserwowałam jak pracuje się za granicą. Nauczyłam się różnych 
metod sprzątania oraz obsługi gości w restauracji. 

48 
Podczas pobytu pracowałam na pokojach i restauracji. Zobaczyłam jak wyglądają codzienne 
czynności pań sprzątających. Jako kelnerka poznałam metody obsługiwania gości w Grecji. 
Poznałam i spróbowałam potraw z kuchni greckiej. 

49 Procedura sprzątania jednostki mieszkalnej. Procedura przyjęcia gościa i wymeldowania. 
Obsługa gościa hotelowego na sali konsumenckiej. 

50 Procedura sprzątania pokoi. Zastosowanie pralni w funkcjonowaniu hotelu. Procedura 
check in. Obsługa gościa hotelowego na sali konsumenckiej. 

51 Poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu języka greckiego. Poznałam inne metody sprzątania na 
housekeepingu. 

52 Praca na pokojach oraz w restauracji. Rozwijanie znajomości języków obcych greckiego 
oraz angielskiego. 

53 
Nauczyłam się nowych procedur sprzątania potrzebnych mi w zawodzie. Zdobyłam wiedzę 
związaną z obsługą gości hotelowych. Nauczyłam się współpracy w rówieśnikami, ale także 
z obsługą hotelową. 

54 Podczas pobytu nauczyłam się nowych technik sprzątania jednostek mieszkalnych. 
Poznałam nowe tradycję kulinarne i kulturowe Grecji. Podszkoliłam swój angielski. 
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55 

W czasie stażu rozwijałam moje umiejętności z zakresu przygotowywania jednostek 
mieszkalnych na przyjazd gości, ogólnej nauki sprzątania z wykorzystaniem odpowiednich 
środków i sprzętów, trenowałam moje umiejętności kelnerskie, uczyłam się nowych 
sposobów nakrywania stołów, serwowania śniadań oraz wypełniania dokumentacji 
związanej z pobytem gościa w hotelu. 

56 
Pracowałam jako pomoc przy sprzątaniu pokoi. Doskonaliłam przy tym  nowy język. 
Pracowałam również jako kelnerka na restauracji gdzie mogłam się nauczyć jak obsługiwać 
gości oraz jak się z nimi obchodzić. 

57 nauka obcego języku (greckiego) oraz podszkolenie języka angielskiego, zobaczyłam 
również jak wygląda praca w moim zawodzie. 

58 
Nauczyłam się radzenia podczas stresujących sytuacji w pracy, a także porozumiewanie się 
z osobami nie umiejącymi języka angielskiego. Praca w pokojach i w dziale 
gastronomicznym. 

59 Nauczyłam się pracy w grupie. Również nauczyłam się pracować w innej kulturze kraju. 
60 Przygotowałam cały plan wycieczki, nauczyłam się kalkulować imprezę turystyczną. 

61 

Odbywałam zajęcia z rezydentami, którzy przedstawili jak wygląda praca rezydenta, 
zdobyłam wiedzę na temat atrakcji turystycznych w Grecji oraz przygotowałam tekst na 
temat niektórych miejscowości, wysp i atrakcji a później przedstawiłam go razem ze swoja 
grupą. 

62 
Zajęcia z rezydentkami hotelowymi pokazały mi jak wygląda ich praca na co dzień. 
Przygotowałam tekst o Grecji a następnie razem z grupą przedstawiliśmy go grupie podczas 
rejsu po Zatoce Pagasyjskiej. Nauczyłam się również programować wycieczki. 

63 Praca w grupie. Praca z programami komputerowymi. Nauka geografii Grecji. Nauka języka 
angielskiego i greckiego. 

64 Podszkolenie w zawodzie oraz obcym języku (greckim i angielskim). Miałam możliwość 
pilotowania wycieczki. 

65 
Nauczyłam się jak wygląda praca w turystyce w różnych zawodach. Miałam okazję np. 
prowadzić wycieczkę, przygotowywać informacje potrzebne do pilotażu wycieczki czy 
układać programy wycieczek. 

66 Polepszyłem swój język angielski. Nauczyłem się tworzenia wycieczek indywidualnych jak  
i grupowych. Zaznajomiłem się z wiedzą dotyczącą zawodu. 

67 Podczas mojego wyjazdu za granice nabyłam dużo wiedzy w zakresie turystyki. nauczyłam 
się jak kalkulować imprezy turystyczne, oraz jak je tworzyć. 

68 Ulepszyłam planowanie, kalkulowanie oraz prowadzenie wycieczek turystycznych. 

69 
Podczas stażu poszerzyłam wiedze o moim  kierunku kształcenia. Dowiedziałam się więcej 
o sposobach kalkulacji imprez turystycznych oraz jaką prace mogę wykonywać  
w przyszłości. Poprawiłam także moje umiejętności językowe. 
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70 
Podczas pobytu za granicą na stażu nauczyłam się pilotować wycieczkę, kalkulować koszty 
imprezy turystycznej. Poznałam bliżej pracę rezydentów. Zdobyłam wiedzę z zakresu 
turystyki oraz zawodów, jakie mogę wykonywać po tym kierunku kształcenia. 

71 
Podczas stażu za granicą nauczyłam się kalkulować koszty wycieczek, prowadziłam 
wycieczkę, nauczyłam się dużo na temat turystyki i rynku pracy. Zapoznałam się z pracą 
rezydentów. 

72 Praca w grupie. Praca z programami komputerowymi. Nauka geografii Grecji. Nauka języka 
angielskiego i greckiego. 

73 Zapoznałam się z komputerowymi systemami wykorzystywanymi w turystyce. Nauczyłam 
się podstaw języka greckiego. Nauczyłam się geografii Grecji 

74 

Rozwinęłam umiejętność pracy w grupie. Zdobyłam widzę na temat prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej. Poznałam czym charakteryzują się poszczególne stanowiska  
w turystyce. Udoskonaliłam sposób porozumiewania się w języku obcym. Udoskonaliłam 
sposób tworzenia pakietów turystycznych i prezentacji. 

75 Nauczyłam się pracować w grupie, poprawiłam kompetencje językowe, uczyłam się  
o geografii turystycznej Grecji, obsługiwałam komputerowe systemy. 

76 Zdobyłem nowe umiejętności w zakresie języka obcego jakim jest angielski. poznałem 
metody tworzenia wycieczek. pojąłem dużo nowej wiedzy o turystyce. 

77 
Podwyższyłam swój język angielski. Rozwinęłam swoje umiejętności względem wybranego  
przeze mnie kierunku. Praca przy kosztach, obliczeniach oraz programowanie wycieczek 
itp. 

78 
Podczas mojego pobytu za granicą poszerzyłam swoją wiedzę z zakresu turystyki. 
Poprawiłam również swoje zdolności z języka angielskiego. Miałam tez możliwość 
porozumiewania się w języku greckim. 

79 
Udoskonaliłam umiejętność porozumiewania się i przemówień do ludzi. Nauczyłam się 
współpracy w grupie oraz organizacji podczas wykonywania zadań. Mogłam spróbować 
pracy pilota i doszkolić swoją wiedzę w zakresie organizacji imprez i usług turystycznych. 

 

 

Co było najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu? Proszę odnieść się zarówno do 

pozytywnych, jak i negatywnych aspektów. 

 

1 
Poznanie pracy od wewnątrz zagranicznych firm. Rozwijanie znajomości języka angielskiego 
oraz greckiego. Poznanie kompetentnych ludzi którzy prowadzą działalności. 
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2 
Najważniejszym doświadczeniem było poznanie systemów logistycznych co ułatwi pracę  
w tym zawodzie oraz praca w obcym kraju. 

3 
Poznanie rynku greckiego oraz działanie przedsiębiorstw greckich. Zapoznanie się z nowymi 
systemami logistycznymi. 

4 
Jednym z największych doświadczeń to poznanie nowych ludzi, umiejętności, poznanie  
i zwiedzenie nowych miejsc. 

5 
Sam wyjazd za granice w ramach praktyk był najważniejszym wydarzeniem jak i zarówno 
możliwość komunikacji z innymi osobami w obcym języku. 

6 Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu, było poznanie innej kultury. 

7 

Najważniejszym doświadczeniem dla mnie było poznanie nowej kultury, a także innego 
spojrzenia na świat. Zobaczyłem inną perspektywę patrzenia się na świat, a także na 
problemy. Spodobała mi się grecka kuchnia. 

8 
Poznałam bliżej moich rówieśników. Poznałam trochę kultury Grecji. Zwiedziłam wiele 
wspaniałych i historycznych miejsc. Spróbowałam nowych dań. 

9 

Najważniejszym doświadczeniem było poznanie wszelkich programów, które w przyszłości 
mogą okazać się bardzo przydatne na drodze mojej kariery zawodowej. Praca w nich 
umożliwiła mi rozwinięcie swoich zdolności. 

10 

Poznałem lepiej moich znajomych, kulturę grecką, również o tym jak żyje się w Grecji. 
Ponadto dowiedziałem się o innej perspektywie patrzenia na świat. Nie podobało mi się, że 
na kolację je się tam to co na obiad, ponieważ nauczony jestem jeść coś lekkiego na 
kolację, a tam takich posiłków wieczorami nie było. 

11 
Najważniejszym doświadczeniem był udział w zajęciach praktycznych i doskonalenie w ten 
sposób wiedzy. 

12 
Najważniejszym doświadczeniem był udział w zajęciach praktycznych na których wiele się 
nauczyłam. Nie ma negatywnych aspektów. 

13 
Najważniejszym doświadczeniem było zobaczenie pracy w reklamie oraz zobaczenie tego  
z innej perspektywy, co utwierdziło mnie aby iść dalej w tym kierunku. 

14 

Najważniejszym doświadczeniem było poznanie warunków pracy w agencji reklamowej i jej 
funkcjonowania. Ważne było również opanowanie programu Adobe Photoshop, to 
doświadczenie przydaje mi się na co dzień również w szkole. 

15 

Najważniejsza była praca z programem Photoshop. Nauczyłam się podstawowych funkcji, 
dzięki którym mogę ruszyć dalej z nauką na tym programie. Ważna była dla mnie 
możliwość pracy w grupie. 

16 
Najważniejszym doświadczeniem dla mnie było projektowanie. Zdobyłam  przydatną 
wiedzę o Photoshopie, która przyda mi się w przyszłości. 

17 
Najważniejszym aspektem były praktyki zawodowe. Bardzo podobało mi się podejście 
osoby nas uczącej oraz projekty, które wykonywaliśmy. 
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18 

Najważniejszym doświadczeniem było zobaczenie pracy w agencji reklamowej z innej 
perspektywy osób, które w niej pracują. Upewniło mnie to w tym, że chce iść w kierunku 
wybranego zawodu. 

19 
Poznanie zawodowej metody tworzenia identyfikacji wizualnej firmy w programie Adobe 
Photoshop. 

20 
Najważniejszym doświadczeniem była możliwość pracy w innym kraju oraz zobaczenie jak 
tam funkcjonują ludzie pełniący dany zawód. 

21 Obsługa nowych nieznanych mi wcześniej sprzętów kuchennych. 
22 Moim najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było poznanie nowej kultury. 
23 Bardzo dobrze wspominam pracę kelnerską, obsługa ludzi mówiących różnymi językami. 
24 Poznałam inna kulturę i ludzi. 
25 obsługa nowych sprzętów kuchennych oraz barmańskich. 

26 
Poznanie kultury greckiej, poznanie nowych ludzi, umiejętność pracy w grupie 
różnojęzykowej. 

27 Poznanie nowej kultury. 
28 Kontakt z inną kulturą. 
29 Najważniejszym doświadczeniem było poznanie nowych umiejętności. 

30 
Najważniejszym doświadczeniem była praca w obcym kraju, możliwość poznania nowych 
osób. 

31 
Poznanie kultury greckiej i innego zachowania niż tutejsze. Wycieczki organizowane prze 
Erasmus. 

32 
Moim największym doświadczeniem podczas wyjazdu była obsługa gości oraz nauka  języka 
greckiego. 

33 

Podczas wyjazdu doznałem same pozytywne doświadczenia. Szczególnie pozytywna była 
praca na sali tzw. ,,serwis'' jako kelner. Mogłem tam przekonać się czy moje umiejętności 
są dobre, czy mój język angielski jest na wysokim poziomie. Bardzo podobały mi się 
również organizowane wycieczki w weekendy na których mogłem poznać kulturę grecką 
oraz zwiedzić wspaniałe miejsca. Najbardziej jestem zadowolony z przebiegu całego 
wyjazdu - wszystko było dopięte na ostatni guzik i tutaj należy się pochwała za dobrą pracę 
dla organizatorów. Podczas wyjazdu poznałem wiele wspaniałych ludzi z którymi dobrze się 
dogadywałem. Wyjazd oceniam jak najbardziej na celująco. 

34 Obsługa obcokrajowców, poznanie metod obsługi, barmańskich, kuchennych. 
35 Praca jako kucharz/kelner/barman. Wycieczki organizowane przez Erasmus. 
36 Najważniejszym doświadczeniem była obsługa kelnerska. 
37 Poznanie obcej kultury, języka i ludzi. Możliwość rozwijania się w moim zawodzie. 

38 
Poznałam inną kulturę. Zwiedziłam interesujące miejsca. Podszkoliłam znajomość języka 
angielskiego. Nawiązałam fajne kontakty. 
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39 

Dla mnie najważniejszym doświadczeniem była możliwość poznania greckiej kultury oraz 
nauczyć się wiele w dobrze zorganizowany sposób. Było to dla mnie wspaniałe 
doświadczenia, i nie mam żadnych negatywnych aspektów. 

40 

Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było nauczenie się podstaw języka 
greckiego w stopniu podstawowym oraz poznanie kultury greckiej. Było to dla nowym 
doświadczeniem. 

41 
Poznanie nowego otoczenia zarówno w sferze zawodowej jak i turystycznej (zwiedzanie). 
Nauka samodzielności. 

42 
Najważniejszym doświadczeniem była sama praca w hotelu poza granicami własnego kraju, 
możliwość sprawdzenie samego siebie oraz swoich umiejętności. 

43 
Poznanie nowego otoczenia w sferze zawodowej jak i w sferze kulturowej (poznanie 
nowych miejsc oraz ludzi). Nauka samodzielności oraz wkroczenie w dorosłość. 

44 
Poznanie nowego języka obcego. Możliwość rozwinięcia swoich kompetencji zawodowych. 
Poznanie nowych osób. 

45 

Sam pobyt był już najlepszym doświadczeniem, ale również poznanie nowych ludzi 
zwiedzenie przepięknych greckich miejsc, cały wyjazd był dla mnie pozytywnym 
doświadczeniem zarówno pod względem pracy jak i wycieczek. 

46 

Dla mnie najważniejszym doświadczeniem była praca w kelnerstwie, ponieważ nigdy 
wcześniej jej nie doświadczyłam. Podobały mi się również wycieczki, które odbywały się  
w każdy weekend. 

47 
Moim zdaniem najważniejszym doświadczeniem było poznanie nowej kultury, obserwacja 
pracy za granicą. 

48 
Dla mnie najważniejszym doświadczeniem było poznanie nowej kultury, spróbowanie 
nowych potraw i poznanie języka greckiego w podstawowy stopniu. 

49 Poznanie nowej kultury, ludzi. Zapoznanie się z językiem greckim. 
50 Poznanie nowych ludzi, kultury. Poznanie języka greckiego. 

51 

Najważniejszym doświadczeniem były wycieczki, dzięki którym miałam okazję zwiedzić 
niesamowite miejsca, zabytki. Dobrym doświadczeniem była również praca z greczynkami 
na housekeepingu, które poduczyły nas języka greckiego. Negatywnym aspektem 
programu wyjazdu była 24 godzinna podróż autobusem jak i pani pilotka, która moim 
zdaniem nie nadaje się do pracy z młodzieżą. 

52 

Najważniejszym doświadczeniem dla mnie była praca z pracownikami rozmawiającymi  
w obcym języku oraz porozumienie się z nimi. Bardzo ważnym doświadczeniem były 
również wycieczki które nauczyły mnie wielu ciekawych rzeczy. Negatywnym aspektem 
była Pani pilotka która nie nadaje się do pracy z młodzieżą, była opryskliwa, niemiła i nie 
wykazywała żadnej empatii oraz szacunku do uczniów. 

53 
Możliwość polepszenia znajomości języka angielskiego i greckiego. Zdobycie nowych 
doświadczeń zawodowych. Wspólna współpraca z obsługą hotelową. 
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54 Dużym doświadczeniem było poznanie nowych zakątków Grecji. Nauka samodzielności. 

55 

Podczas wyjazdu mogłam nie tylko nabyć nowe umiejętności związane z moim zawodem, 
ale przede wszystkim poznałam nowy kraj i nową kulturę, poznałam warunki pracy w moim 
zawodzie za granicą, poznałam nowych ludzi i nauczyłam się pracy w środowisku 
międzynarodowym, co było dla mnie bardzo dobrym doświadczeniem. Mogłam także 
zwiedzać i poznawać Grecję, jej kulturę oraz historię. Musiałam się także nauczyć pracy  
w grupie i dobrej organizacji. 

56 
Poznałam nową kulturę oraz miałam okazje odwiedzić wiele pięknych i ciekawych miejsc 
podczas wycieczek. 

57 
Najważniejszym doświadczeniem było poznanie wielu nowych ludzi oraz zwiedzenie wiele 
ciekawych miejsc w Grecji oraz podszkolenie języków obcych. 

58 

Najważniejszym doświadczeniem było poszerzenie umiejętności, a także praca  
z pracownikami w hotelu. Bardzo ważnym wydarzeniem były także wycieczki, na które 
udawaliśmy się w weekendy. Negatywnym aspektem była Pani pilotka. Rzadko bywała 
miła, a częściej niemiła i nie wykazywała żadnej empatii i pomocy. 

59 

Moim zdaniem pozytywnym doświadczeniem były zdecydowanie wycieczki, które się 
odbyły i poznanie nowej kultury kraju, negatywnym było na pewno wyżywienie wszystko 
tłuste. 

60 Poznanie greckiej kultury i obyczajów. 
61 Zwiedzanie Aten. 
62 Zwiedzanie Aten. 

63 
Moim najważniejszym doświadczeniem było uczestnictwo w wycieczkach fakultatywnych, 
ponieważ spędziłam miło czas, zobaczyłam wiele wspaniałych miejsc i dużo się nauczyłam. 

64 
Poznałam inną kulturę. Podszkoliłam się w językach. Dowiedziałam się wielu przydatnych 
informacji dotyczących mojego zawodu. 

65 

Najważniejszym doświadczeniem była możliwość poznania kultury innego kraju, 
zwiedzenie go, poznanie ich języka. Można też było w praktyce poznać pracę wykonywaną 
w turystyce. 

66 Poznaniu wielu ludzi. Zwiedzenia dużo pięknych i malowniczych krajobrazów. 

67 
Nabycie nowej wiedzy, poznanie nowych miejsc, poznanie kultury innego kraju oraz 
nauczyłam się kalkulować imprezy turystyczne i je tworzyć. 

68 Bardzo pozytywnymi doświadczeniami były wycieczki oraz poznanie nowego kraju. 

69 
Najważniejszym doświadczeniem było możliwość posługiwania sie w języku obcym, co 
uświadomiło mi jak język angielski jest ważny w życiu. 

70 
Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było poznanie kraju w różnych 
aspektach, doszkolenie z języka greckiego, zwiedzanie różnych ciekawych miejsc. 

71 
Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było poznanie kraju, kultury, 
porozumiewanie się w innym języku i poznawanie wielu ludzi. 
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72 
Najważniejszym doświadczeniem było uczestnictwo w wycieczkach fakultatywnych, 
pozwoliło mi to poznać kulturę grecką oraz spędzić miło czas. 

73 

Najważniejszym doświadczeniem było zapoznanie się z kulturą i tradycjami Greków, 
poprzez udział w wycieczkach fakultatywnych. Ważne były informacje przekazywane przez 
nauczycieli na praktykach, które dużo bardziej wprowadziły mnie w świat turystyki. 

74 

Najważniejszym doświadczeniem było poznanie swojego zawodu od drugiej strony. 
Mogłam przyglądnąć się jak wygląda praca w turystyce za granicą, co pomogło mi  
w wybraniu zawodu na przyszłość. 

75 
Najważniejszym doświadczeniem było uczestnictwo w wycieczkach fakultatywnych 
podczas, których poznałam Grecję 

76 Zdobycie wiedzy zawodowej oraz zwiedzanie słonecznej Grecji. 

77 
Z pozytywnych to wycieczki które sami mogliśmy prowadzić i doświadczyć się w swoim 
zawodzie. Z negatywnych to brak. 

78 

Dzięki mojemu pobytowi dowiedziałam się, gdzie mogę pracować po ukończeniu mojego 
kierunku kształcenia. Dowiedziałam się też, jak ciężkie jest życie za granicą, z dala od 
rodziny. 

79 

Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu była możliwość pilotażu podczas jednej 
z wycieczek. Mogliśmy w ten sposób spróbować swoich sił w tym zawodzie i przełamać 
swój lęk przed publicznym wystąpieniem. 
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o Odpowiedzi na pytane zamknięte  

Ogólny poziom zadowolenia 

 

Jak oceniasz swój stopień 
zadowolenia z mentora po stronie 
instytucji przyjmującej? 

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

Bardzo 
zadowolony 46 56 
Raczej 
zadowolony 31 22 
Nie mam zdania 1 1 
Raczej 
niezadowolony 0 0 
Bardzo 
niezadowolony 1 0 
 

 
 Uczestnicy mobilności ocenili różne kategorie i kwestie związane z odbytym stażem, jego 

organizacją, mentoringiem, kwestiami merytorycznymi i logistycznymi. 97 % osób oceniło, że 

jest bardzo zadowolona lub raczej zadowolona z mentora, natomiast 99 % osób oceniło, że jest 
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bardzo zadowolona lub raczej zadowolona z wiedzy/doświadczeń zdobytych podczas 

mobilności. 

Organizacja stażu cz.1 

 Długość stażu Dopasowanie stażu do programu nauczania w instytucji wysyłającej 
Bardzo zadowolony 46 50 
Raczej zadowolony 28 22 
Nie mam zdania 4 6 
Raczej niezadowolony 1 1 
Bardzo niezadowolony 0 0 
SUMA 79 79 
 

 

Kolejne pytania dotyczyły długości stażu oraz dopasowania stażu do programu nauczania 

w instytucji wysyłającej. Pierwsze z nich zostało ocenione pozytywnie przez 94 % 
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ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi bardzo zadowolony lub raczej zadowolony. Drugie 

pytanie zostało ocenione pozytywnie przez 91 % ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi 

bardzo zadowolony lub raczej zadowolony. 

Organizacja stażu cz.2 

 Zakwaterowanie Organizacja podróży 
Bardzo zadowolony 70 51 
Raczej zadowolony 8 23 
Nie mam zdania 1 2 
Raczej niezadowolony 0 3 
Bardzo niezadowolony 0 0 
SUMA 79 79 
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 Uczestnicy ocenili także zakwaterowanie i organizację podróży w ramach odbytej 

mobilności. Zakwaterowanie zostało ocenione pozytywnie przez 99 % ankietowanych, 

odpowiadali, bardzo zadowolony lub raczej zadowolony. Organizacja podroży otrzymała 94 % 

pozytywnych odpowiedzi, bardzo zadowolony lub raczej zadowolony. 

Wsparcie organizacyjne 

 
Wsparcie - Twojej instytucji 
wysyłającej 

Wsparcie - Twojej instytucji 
przyjmującej 

Bardzo zadowolony 56 57 
Raczej zadowolony 19 19 
Nie mam zdania 3 1 
Raczej niezadowolony 1 1 
Bardzo 
niezadowolony 0 1 
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 Kolejna grupa pytań dotyczyła wsparcia organizacyjnego, a dokładniej wsparcia instytucji 

wysyłającej oraz instytucji przyjmującej. Pierwsza z nich otrzymała 95 % pozytywnych 

odpowiedzi, w tym bardzo zadowolony lub raczej zadowolony. Druga, instytucja przyjmująca, 

otrzymała 96 % odpowiedzi pozytywnych, w tym bardzo zadowolony lub raczej zadowolony.  

Umiejętności, kompetencje, organizacja, potencjał zawodowy 

Organizacja 

 
Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie 
mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Otrzymałem właściwą pomoc w 
znalezieniu odpowiedniej instytucji 
przyjmującej 72 7 0 0 0 
Miejsce odbywania stażu spełniło moje 
wymagania 59 20 0 0 0 
Dokładnie wiedziałem co mam robić i 
czego mam się nauczyć podczas stażu za 
granicą 44 31 2 2 0 
Czas trwania stażu był wystarczający do 
spełnienia moich potrzeb szkoleniowych 40 35 2 2 0 
Zaproponowane działania były 
bezpośrednio związane z moimi 
potrzebami szkoleniowymi 50 26 3 0 0 
Zapewniono mi odpowiedni sprzęt 52 25 2 0 0 
Wiedziałem kim jest osoba odpowiedzialna 
za zapewnienie mi pomocy w realizacji 
mojego programu stażu oraz sprawdzenie 
moich wyników 57 20 1 1 0 
Moja organizacja wysyłająca służyła mi 
pomocą podczas stażu 60 19 0 0 0 
 68,7% 29,0% 1,6% 0,8% 0,0% 
 

 Uczestnicy mobilności zostali poproszeni o odpowiedź na pytania dotyczące ich 

umiejętności, kompetencji, wiedzy, które nabyli lub podnieśli podczas udziału w stażu 

zagranicznym oraz na temat kwestii organizacyjnych. W pierwszej grupie pytań znalazły się takie 

kwestie jak: pomoc w znalezieniu instytucji przyjmującej, miejsce odbywania stażu, czas jego 
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trwania, zapewnienie potrzeb szkoleniowych, odpowiedniego sprzętu, znajomość organizacji 

przyjmującej, czy osoby odpowiedzialnej za realizację programu stażu. Ta grupa pytań została 

oceniona bardzo wysoko przez uczestników – 97,7 % ankietowanych oceniło ją pozytywnie.  

W tym 68,7 % - zdecydowanie tak, 29 % -  raczej tak. 

Kompetencje 

 
Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie 
mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Kompetencje w dziedzinie matematyki, 
nauki i technologii 10 30 19 13 7 
Kompetencje cyfrowe (np. korzystanie z 
Internetu, mediów społecznościowych oraz 
komputerów stacjonarnych na potrzeby 
mojej nauki, pracy oraz dla celów 
osobistych) 27 24 16 9 3 
Umiejętność nauki (niezależne planowanie 
i realizowanie własnej ścieżki nauki) 31 37 7 2 2 
Kompetencje społeczne i obywatelskie (np. 
docenianie wartości innych kultur i lepsze 
rozumienie takich koncepcji jak 
demokracja, sprawiedliwość, równość, 
obywatelstwo, prawa obywatelskie) 41 36 0 2 0 
Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości 
(np. jak rozwinąć pomysł i wcielić go w 
życie) 33 39 3 3 1 
Świadomość i wyrazistość kulturowa (np. 
prezentowanie siebie w sposób kreatywny 
czy lepsze rozumienie sztuki i mediów) 37 34 6 1 1 
 37,8% 42,2% 10,8% 6,3% 3,0% 
 

Kolejna grupa pytań dotyczyła kompetencji, w ramach których znalazły się: kompetencje 

w dziedzinie matematyki, nauki, technologii, cyfrowe związane z Internetem, planowania 

własnej ścieżki nauki, społeczne i obywatelskie, przedsiębiorczości, świadomości 

i prezentowania własnych poglądów w kreatywny sposób. Zbiór pytań przedstawionych powyżej 

został oceniony pozytywnie przez 80 % ankietowanych (udzielili odpowiedzi – zdecydowanie tak 
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i raczej tak), 11 % nie miało zdania, natomiast 9 % nie było zadowolonych. Z analizy wynika, iż 

zdecydowana większość uczestników podniosła lub rozwinęła własne kompetencje w wybranych 

kategoriach, co wpływa pozytywnie zarówno na ich rozwój osobisty jak i zawodowy. 

Umiejętności  

 
Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie 
mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Myśleć logicznie i wyciągać wnioski 
(zdolności analityczne) 35 36 5 3 0 
Znajdować rozwiązania w trudnych lub 
nietypowych sytuacjach (zdolności 
rozwiązywania problemów) 38 37 3 0 1 
Planować i organizować zadania i 
czynności 43 33 1 2 0 
Współpracować w grupie 61 17 0 0 1 
Poprawiłem swoje techniczne/zawodowe 
umiejętności/kompetencje 49 26 3 1 0 
Jestem bardziej pewny siebie i przekonany 
o swoich umiejętnościach 36 36 4 3 0 
Lepiej znam swoje mocne i słabe strony 31 40 4 4 0 
Potrafię współpracować z osobami z 
innych środowisk i kultur 44 31 3 1 0 
Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać 
w nowych sytuacjach 38 36 4 1 0 
Potrafię myśleć i analizować informacje w 
sposób krytyczny 27 39 11 2 0 
Jestem bardziej tolerancyjny w stosunku 
do innych osób i zachowań 46 26 6 0 1 
Jestem bardziej ciekawy i otwarty na nowe 
wyzwania 51 26 2 0 0 
Planuję aktywniej angażować się w życie 
społeczne i polityczne w moim środowisku 22 37 14 5 1 
Jestem bardziej zainteresowany 
codziennymi wydarzeniami na świecie 31 25 16 4 3 
Lepiej podejmuję decyzje 28 37 11 2 1 
Bardziej interesuję się sprawami Europy 17 34 19 6 3 
 47,2% 40,8% 8,4% 2,7% 0,9% 
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Kolejna kategoria pytań dotyczyła umiejętności oraz zainteresowań związanych  

z tolerancją, aktywnym życiem społecznym, podejmowaniem decyzji, współpracy z innymi 

osobami, czy lepszą znajomość własnego potencjału. Na te pytania 88 % ankietowanych 

udzieliło pozytywnych odpowiedzi (zdecydowanie tak i raczej tak), czyli większość osób. 

Potencjał zawodowy 

 
Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie 
mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Sądzę, że wzrosły moje szanse na to, aby 
otrzymać nową lub lepszą pracę 36 39 4 0 0 
Mam lepsze wyobrażenie na temat moich 
celów i aspiracji zawodowych 37 40 2 0 0 
Mam lepsze możliwości znalezienia stażu 
lub zatrudnienia w swoim kraju 36 36 5 2 0 
Jestem lepiej przygotowany do 
podejmowania zadań wymagających 
większej odpowiedzialności 40 34 2 2 1 
Mogę sobie wyobrazić pracę w innym kraju 
w przyszłości 48 29 1 1 0 
Mogę sobie wyobrazić pracę w kraju 
odbycia stażu w przyszłości 36 36 4 1 2 
Chciałbym pracować w środowisku 
międzynarodowym 38 33 8 0 0 
 49,0% 44,7% 4,7% 1,1% 0,5% 

 

Ostatnia grupa pytań wiązała się z potencjałem zawodowym oraz możliwościami jakie 

stworzył staż zagraniczny. Pytania dotyczyła wzrostu szans na znalezienie nowej pracy, lepszego 

wyobrażenia na temat celów, możliwości zatrudnienia się w kraju i za granicą, podejmowania 

zadań związanych z odpowiedzialnością, możliwości pracy w środowisku międzynarodowym. Ta 

grupa pytań została oceniona pozytywnie przez 93,7 % ankietowanych (odpowiedzi – 

zdecydowanie tak i raczej tak), co w kolejnej kategorii daje ponad 90 % wynik zadowolenia.  
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Wszystkie pytania zostały ocenione pozytywnie przez większość ankietowanych, 

w związku z czym można uznać, że cała mobilność została zorganizowana na odpowiednim 

poziomie, a jej uczestnicy mieli możliwość rozwoju własnego potencjału, możliwości oraz 

umiejętności zawodowych, co może przełożyć się pozytywnie na ich życie w przyszłości. 


