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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 instytucją sektora kształcenia 

i szkolenia zawodowego, przygotowującą uczniów techników wchodzących w skład Zespołu, do 

pracy w ramach realizowanych kierunków kształcenia, ale także dbającą o właściwe kreowanie 

ścieżek rozwoju swoich uczniów i absolwentów.  

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; 
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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 

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. 

Placówka zgodnie ze swoim Statutem, w roku szkolny 2019/2020 prowadziła kształcenie 

obejmujące zajęcia teoretyczne i praktyczne, w ramach następujących kierunków kształcenia 

i zawodów:  

• Technik Hotelarz – symbol zawodu 422402; 

• Technik Ekonomista – 331403; 

• Technik Obsługi Turystycznej – 422103; 

• Technik Informatyk – 351203; 

• Technik Logistyk – 333107; 

• Technik Organizacji Reklamy – 333906; 

• Technik Fotografii i Multimediów – 343105; 

• Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – 343404; 

• Magazynier-logistyk – 432106; 

• Kelner – 513101; 

• Kucharz – 512001; 

• Sprzedawca – 522301; 

• Cukiernik – 751201. 
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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. 

 

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. 
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• 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. 

 

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, 
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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 2-tygodniowych okresów mobilności dedykowanych zagranicznym praktykom 

zawodowym, podczas których 79 uczniów 5 kierunków kształcenia zawodowego 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: 

1) Realizacja dwóch 2-tygodniowych okresów mobilności zawodowych dedykowanych dla 

dwóch: 39- i 40-osobowych grup uczestników. 

2) Rozwój umiejętności zawodowych 79 uczniów biorących udział w projekcie, w tym 20 

uczniów profilu Technik Żywności i Usług Gastronomicznych, 19 profilu Technik Obsługi 

Turystycznej (I mobilność dla 39 uczniów), 12 profilu Technik Ekonomista, 12 profilu 

Technik Logistyk oraz 16 profilu Technik Hotelarstwa (II mobilność dla 40 uczniów), 

zwiększając ich szanse na znalezienie pracy oraz pozwalając zwiększyć ich 

konkurencyjność na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. 

3) Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych (podstawowych oraz przekrojowych) 79 

uczniów, takich jak przedsiębiorczość, komunikacja, praca w zespole i innych 

kompetencji społecznych oraz świadomości znaczenia posiadanych i nabywanych 

kompetencji wśród uczniów, w tym tych z grup defaworyzowanych. 

4) Rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej i językowej, potwierdzonych 

certyfikatem odbycia kursu językowego oraz mobilności zagranicznej, podczas której 

językiem roboczym będzie j. angielski. 
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5) Rozwój stosowanych metod certyfikacji i oceniania opartych na efektach kształcenia 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 oraz wystawienie dokumentów takich jak Europass Mobilność czy Wykazy 

Osiągnięć z elementami systemu ECVET. 

6) Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla przynajmniej 50 uczniów 

z grupy defaworyzowanej, dla których będzie to prawdopodobnie jedyna okazja 

doświadczenia życia i pracy zagranicą. 

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

zaznajomienie się z dobrymi praktykami oraz ich adaptacja w sektorze kształcenia 

i szkolenia zawodowego. 

8) Zaznajomienie się z procesem przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych 

we współpracy z doświadczonymi partnerami z Grecji i zagranicznymi 

przedsiębiorstwami. 

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: 
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• 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, miało wziąć udział przynajmniej 50 uczniów o mniejszych 

szansach (ostatecznie udział wzięło aż 72), 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 2019 

roku, Rada Pedagogiczna wybrała Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzili nauczyciele 

języków obcych, zawodowcy oraz koordynator projektu, 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 opracowanym przez Komisję Rekrutacyjną Regulaminie Rekrutacji, a na 

mobilności wyjechały osoby, które otrzymały największą ilość punktów. Podania na wyjazd 

październikowy były przyjmowane w sekretariacie w czerwcu i lipcu 2019 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 
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2019 r., a ich rezultaty były wywieszone na tablicach informacyjnych na korytarzach szkoły oraz 

stronie internetowej w formie list rankingowych (lista główna osób zakwalifikowanych oraz lista 

rezerwowa). W sumie Komisja przeanalizowała 57 formularzy zgłoszeniowych uczniów z 2 

kierunków kształcenia (technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi 

turystycznej), wybierając 39 najlepszych uczniów, zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 

Próg punktowy ustalił się w sposób naturalny, w zależności od wyników uzyskanych przez 

kolejne osoby. W ten sposób powstały także listy rezerwowe składające się z min. 3 uczniów (dla 

TŻiUG nawet 14) z kolejnymi wynikami, którzy mogli zostać zakwalifikowani do udziału 

w działaniach w przypadku niemożności lub innego powodu rezygnacji z wyjazdu którejś osoby 

z listy podstawowej, co pozwoliło zapobiec ryzyku braku możliwości wykorzystania wszystkich 

planowanych miejsc. Stworzenie list rezerwowych okazało się o tyle istotne i zabezpieczyło 

realizację projektu przed znacznym ryzykiem, że aż 8 uczniów zakwalifikowanych wg pierwszych 

list rankingowych (2 w zawodzie TOT oraz 6 w zawodzie TŻiUG) do udziału w I mobilności 

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. We wrześniu 2019 r. zostały zorganizowane spotkania informacyjno-

organizacyjne 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 3 zawody: technik hotelarstwa, technik ekonomista 

oraz technik logistyk, miał miejsce w styczniu 2020. W jego ramach Komisja zweryfikowała 61 

formularzy zgłoszeniowych, wybierając 15 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, 13 

w zawodzie technik ekonomista oraz 12 w zawodzie technik logistyk. Podstawowa procedura 

była analogiczna dla obu grup, natomiast w przypadku II mobilności, w związku z COVID-19, po 

wyczerpaniu listy rezerwowych, konieczne było przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, 

która odbyła się na analogicznych zasadach, a w jej ramach Komisja zweryfikowała w sumie 22 
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formularze (15 TH, 3 TE i 4 TL), co pozwoliło na uzupełnienie grupy po rezygnacji części uczniów 

obawiających się wyjazdu zagranicznego w dobie niepewnej sytuacji. 

Procesy rekrutacji zostały sfinalizowane sporządzeniem niezbędnych protokołów oraz list 

rankingowych, a z zakwalifikowanymi uczestnikami zawarte zostały umowy uczestnictwa (wraz 

z niezbędnymi załącznikami). Tyczyło się to zarówno uczestników I mobilności (tak tych z listy 

podstawowej, jak i list rezerwowych po dokonaniu niezbędnych zmian), jak i II mobilności 

(w tym z rekrutacji podstawowej, jak i rekrutacji uzupełniającej). Dodatkowo, z uczestnikami z II 

grupy, którzy finalnie wzięli udział w mobilności (15 osób), podpisane zostały aneksy do umów 

zawieranych 21/02/2020. W ten sposób, w skład grupy w jej końcowym kształcenia weszło 23 

uczestników z pierwotnej rekrutacji (15 osób z list głównych, 8 z list rezerwowych - wszystkie te 

osoby brały udział w przewidzianym w ramach wniosku przygotowaniu organizacyjnym, 

językowym, kulturowym i pedagogicznym, które przeprowadziliśmy przed mobilnością 

planowaną na 08/05 - 21/05/2020). Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do projektu na 

podstawie rekrutacji uzupełniającej przeszli przygotowanie organizacyjne, pedagogiczne, a także 

przyspieszone przygotowanie kulturowe i językowe (angielski), opisane poniżej. 

 

- Formularz rekrutacji 
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- Regulamin rekrutacji 
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4) Działania przygotowawcze do mobilności 

 
Wszyscy uczestnicy, podzieleni na mniejsze zespoły robocze (15-20 osobowe) 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:  

1) Przygotowanie organizacyjne/formalne (10 godzin/grupa, które były dostosowywane 

i rozszerzane w zależności od realnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników, 

ich rodziców – tu dodatkowe spotkania informacyjno-organizacyjne zostały 

przeprowadzone dla uczestników, które dołączyły do II grupy w ramach rekrutacji 

uzupełniającej) – w jego ramach odbyły się spotkania, które pozwoliły na zapoznanie 

uczestników ze wszelkimi zasadami projektu, płynącymi z niego korzyściami, 

wartościami, rozwiązaniami logistycznymi stosowanymi na poszczególnych etapach 

działań (podróży, warunków pracy i zakwaterowania oraz programu kulturowego), 

a także przygotowaniu wspólnie z grupami niezbędnej dokumentacji. Chodziło w tym 

przede wszystkim o zapoznanie się i złożenie niezbędnych podpisów na umowach 

uczestnictwa, porozumieniach o programie, zobowiązaniach, oświadczeniach i innych. 

Ponadto, podczas spotkań pojawiła się przestrzeń czasowa dedykowana zadawaniu 

pytań i poruszaniu kwestii budzących wątpliwości. W spotkaniach tych uczestniczył 

prowadzący je koordynator, nauczyciele-opiekunowie wyjeżdżający z grupą oraz 

Dyrekcja. 

2) Zakres pedagogiczny z el. zawodowymi (6 godzin/grupa) – w zakres warsztatów weszły 

zagadnienia związane z motywacją do udziału, odpowiedzialnością związaną z wyjazdem 

zagranicznym, w tym przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na stażu pod kątem 
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różnego rodzaju zagrożeń podczas pracy oraz spędzania czasu wolnego (postępowania 

zgodne z zasadami sanitarnymi i BHP, niebezpieczeństwa pochopnego nawiązywania 

znajomości, AIDS, dopalaczy, przemocy, itp.). Przeprowadzone zostały 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, el. doradztwa zawodowego przeprowadził 

z uczestnikami trener kompetencji poruszania się po rynku pracy, który podczas 

warsztatów pokazał młodzieży wielość szans i możliwości płynących z korzystania 

z różnego rodzaju metod i narzędzi rynku pracy. 

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 

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, 
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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 wyjazdami zorganizowanych zostało także kilka spotkań stricte wyjazdowych, 

wpisujących się w przygotowanie organizacyjne, na których uczestnicy i ich rodzice otrzymali 

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

praktyk, systemu ich oceniania zgodnego z kryteriami, warunków pracy i zakwaterowania, oraz 

programu kulturowego. W przypadku Ii grupy, część przygotowań, które były zaplanowane na 

okres kwiecień-maj 2020, zostały zrealizowane w wersji zdalne (przy wykorzystaniu narzędzi 

internetowych – Microsoft Teams oraz Zoom). Ponadto, w związku z sytuacją COVID-19 oraz 

wycofaniem się z realizacji projektu na etapie finalnych przegotowań do mobilności w nowo-

ustalonych datach dużej części uczestników z II grupy, konieczne było przeprowadzenie 

przygotowań w trybie przyspieszonym. Uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do projektu na 

podstawie rekrutacji uzupełniającej przeszli przygotowanie organizacyjne, pedagogiczne, a także 

przyspieszone przygotowanie kulturowe i językowe (angielski), które w sposób zdalny 

przeprowadzili nauczyciele ZS im. W. Witosa. Ze względu na ograniczone zasoby oraz czas, 

zostało ono przeprowadzane w mniejszym wymiarze czasowym (w sumie ok. 30 godzin zajęć), 

jednak nie chcieliśmy, aby w tym "trybie nadzwyczajnym" uczniowie wyjechali bez żadnego 

przygotowania. Zajęcia z j. greckiego dla osób z rekrutacji uzupełniającej zostały natomiast 

przeprowadzone przez rezydentkę z ramienia partnera grecki w ramach czasu wolnego 

uczestników jako dodatkowy element 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: 

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

specjalistyczny, którym uczestnicy posługiwali się w trakcie pracy. 

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

podstawowe i przekrojowe umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, komunikacji, pracy  

w zespole i gotowości na zmiany. 

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

sprzyjających odpowiedzialnemu i aktywnemu działaniu. 

4) 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 Technik Obsługi Turystycznej obejmują kompetencje 

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

Przygotowywanie materiałów promocyjnych i katalogów usług turystycznych. 

 

Efekty kształcenia dla uczniów kierunku Technik Logistyk obejmują kompetencje 

niezbędne edukacji praktycznej z zakresu obowiązków spedytorskich, ekonomicznych, 

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. 

 



                                                       
                                                         
 
 
 

Projekt pt. „Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”, nr 2019-1-PL01-KA102-062071 
program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe 

 

 
26 

Efekty kształcenia dla uczniów Technik Ekonomista obejmują kompetencje edukacji 

praktycznej z zakresu pracy przy sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji księgowej, 

rozliczania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania analiz i sporządzania 

statystyk. Po zakończeniu stażu, wśród nabytych i/lub rozwiniętych kompetencji zawodowych 

znajdują się m.in.: 

1) Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

2) Prowadzenie działalności dokumentacyjnej przedsiębiorstwa. 

3) Obliczanie podatków. 

4) Prowadzenie rachunkowości. 

5) Wykonywanie analiz ekonomicznych. 

 

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. 
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o Galeria przykładowych 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 w formie bufetowej, 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 ustalenia 

zostały dokonane za pośrednictwem wymiany poczty elektronicznej a następnie potwierdzone 

w postaci umów z podmiotami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania. W stosownych 

przypadkach, przygotowane zostały także niezbędne aneksy, uwzględniające sytuację 

wynikającą z epidemii COVID-19 oraz niemożności realizacji działań zgodnie z pierwotnym 

planem. Dzięki dobrej i w wielu przypadkach - wieloletniej współpracy, udało się renegocjować 

warunki poszczególnych umów oraz znaleźć rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony. 

Na tej podstawie prowadzone były dalsze rozmowy, które w momencie określenia finalnej daty 

realizacji II mobilności, zostały sfinalizowane odpowiednimi aneksami. Dzięki takim działaniom, 
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nie ponieślimy żadnych kosztów z tytułu zaliczek czy przedpłat na poczet usług wchodzących 

w skład realizacji mobilności (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy itd.). 

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 (także w przypadku wyjazdu, którego daty 

zostały przesunięte ze względu na COVID-19). Ponadto, przed każdą z mobilności dokonane 

zostały ostateczne ustalenia i potwierdzenia ze współpracującymi podmiotami 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. W przypadku II grupy uczestników, realizujących swoje mobilności na przełomie 

sierpnia i września 2020, dużym wyzwaniem, w którym uzyskaliśmy bardzo duże wsparcie 

współpracujących firm, w tym greckiego partnera, było także przeprowadzenie obowiązkowych 

testów COVID, których Grecja wymagała na 72 godz. przed przyjazdem. Zostały one 

przeprowadzone dla wszystkich uczniów i nauczycieli w ZS im. W. Witosa, którzy uzyskali wyniki 

negatywne. 

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 
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odpowiedniej jakości i zaangażowania każdej ze stron. Jeśli chodzi o uczestników z drugiej grupy 

wyjazdowej, stosowne dokumenty zostały podpisane z 8 osobami z listy rezerwowej, a po 

przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej, także z 17 osobami z rekrutacji uzupełniającej. 

Z pozostałymi osobami z list głównych (15) podpisano natomiast aneksy do umów zawieranych 

21/02/2020. 

Podczas pobytu w Grecji, celem zapewnienia jak największego stopnia bezpieczeństwa  

i komfortu, uczestnicy pozostawali pod opieką oddelegowanych nauczycieli-opiekunów (3 dla 

każdej z grup) 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 odbywania praktyk, służąc wsparciem merytorycznym, instruując, rozmawiając 

z uczestnikami na temat pojawiających się trudności 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 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. 
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Od samego początku działań, 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: 

• Dzienniczek praktyk – uzupełniany przez uczestników oraz zatwierdzany przez 

mentorów, w którym znalazła się także ocena końcowa; 

• 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, 

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. 
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Wzory wystawionych uczestnikom certyfikatów: 
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Wzory wystawionych Indywidualnych Wykazów Osiągnięć: 
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Ewaluacja obejmowała ocenę poszczególnych elementów i etapów projektu, wśród 

których znalazły się: 

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

ramach celów; 

2) Przygotowania językowe, kulturowe oraz pedagogiczne; 

3) 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; 

4) 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 

 
Oprócz realizacji swoich zadań zawodowych w ramach wdrażanych programów praktyk, 

uczestnicy mieli także okazję wziąć udział w programie kulturowym, który pozwolił im na 

poznanie najważniejszych elementów historii i kultury Grecji, a także zwyczajów i życiowej 

energii greckiego społeczeństwa. Było to możliwe dzięki codziennemu funkcjonowaniu wśród 

Greków, a także realizacji kolejnych elementów programu, obejmujących swoim zakresem 

wizyty, wycieczki, zwiedzanie z przewodnikami i pilotami. 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. Ponadto, I grupa 

odwiedziła drugie co do wielkości miasto Grecji, czyli stolicę greckiej Macedonii – Thessaloniki, 

natomiast II grupy odwiedziła Delfy, gdzie miała okazję zobaczyć ruiny delfickiej świątyni 

Apollina. 
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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, źródło 

finansowania 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  
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w szkole, było możliwe poprzez realizację warsztatów zawodowych, podczas których każdy  

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. Rezultatami projektu nasi uczniowie dzielili się także podczas takich 

wydarzeń jak regionalne targi edukacyjne, czy też Festiwal Nauki 2020 (w dniach 10-11 marca 

2020), podczas których nie tylko mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności, ale także 

opowiedzieć o projekcie, zrealizowanych mobilnościach oraz przedstawić przygotowane na ten 

temat materiały. 

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, 
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• rodzice uczniów, 

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

• lokalna społeczność, w tym lokalni i regionalni pracodawcy, z którymi współpracuje ZS, 

• uczniowie szkół podstawowych, 

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

zainteresowane tematyką staży. 

 

1) Informacje na stronie internetowej szkoły (https://zswsucha.pl/): 

• https://zswsucha.pl/2020/09/30/raport-ewaluacyjny-rozwijamy-skrzydla-na-greckich-

praktykach-zawodowych/  

• https://zswsucha.pl/2020/09/15/broszura-rozwijamy-skrzydla-na-greckich-praktykach-

zawodowych/  

• https://zswsucha.pl/2020/09/06/wyjazd-rozwijamy-skrzydla-na-greckich-praktykach-

zawodowych-4/  

• https://zswsucha.pl/2020/07/13/dodatkowa-rekrutacja-2/  

• https://zswsucha.pl/2020/04/10/w-zwiazku-z-sytuacja-epidemiczna-w-kraju-i-europie-wyjazd-

na-praktyki-realizowane-z-projektu-rozwijamy-skrzydla-na-greckich-praktykach-zawodowych-

finansowanego-z-programu-erasmus-2/  

• https://zswsucha.pl/2020/01/20/rekrutacja-rozwijamy-skrzydla-na-greckich-praktykach-

zawodowych-2/  

• https://zswsucha.pl/2019/11/02/wyjazd-rozwijamy-skrzydla-na-greckich-praktykach-

zawodowych-3/  

• https://zswsucha.pl/2019/06/11/rekrutacja-rozwijamy-skrzydla-na-greckich-praktykach-

zawodowych/  

• https://zswsucha.pl/2019/06/10/uczniowie-zs-im-w-witosa-ponownie-wyjada-na-praktyki-

zagraniczne-w-ramach-programu-erasmus-2/ 
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2) Informacje na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/zswsucha/): 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2406347086129316 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2406182402812451 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2406179556146069 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2406160562814635 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2406174532813238 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2406143059483052 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2406138342816857 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2385419264888765 
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• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2385412551556103 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2382329688531056 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2382321891865169 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2380318528732172 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2377104662386892 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2377097419054283 

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/2674243266006362 

• https://www.facebook.com/watch/?v=854105431729949  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3158924910871526   

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3158928730871144  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3137816476315703  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3131941093569908  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3131934946903856  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3131929740237710  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3131920016905349  

• https://www.facebook.com/watch/?v=737999830117445  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3131908646906486  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3112804118816939  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3112811292149555  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3108687469228604  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3108674365896581  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3102202216543796  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3102194066544611  

• https://www.facebook.com/zswsucha/posts/3102179046546113 
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3) Informacje na portalu społecznościowym Facebook 

(https://www.facebook.com/olympuseducationgreece) 

• https://www.facebook.com/zswsucha/photos/a.562792240484819/3158923980871619  

• https://www.facebook.com/olympuseducationgreece/posts/1044638409297841   

• https://www.facebook.com/olympuseducationgreece/posts/1044630729298609   

• https://www.facebook.com/zswsucha/photos/a.562792240484819/2406346969462661  

• https://www.facebook.com/olympuseducationgreece/posts/896085330819817 

• https://www.facebook.com/olympuseducationgreece/posts/896079687487048  
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4) Broszura projektowa upowszechniająca rezultaty projektu 

W ramach projektu opracowano 40-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, targi edukacyjne czy Festiwal Nauki 2020, w których ZS im. W. Witosa brał udział. 
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10) Podsumowanie ankiet ewaluacyjnych uczestników mobilności 
 

o Pytania zamknięte 

 

I grupa – 17-30.10.2020 – TŻiUG oraz TOT (39 osób) 
  PYTANIE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ŚREDNIA 

1 W jakim stopniu projekt spełnił Twoje 
oczekiwania? 

20 13 5 0 1 0 0 0 0 0 9,27 

2 Jaka jest Twoja ogólna ocena stażu 
zawodowego? 

20 12 7 0 0 0 0 0 0 0 9,40 

3 
W jakim stopniu staż był zgodny z 

informacjami przekazanymi Ci przed 
wyjazdem? 

26 7 5 1 0 0 0 0 0 0 9,57 

4 Jak oceniasz jakość praktyk zawodowych? 22 13 4 0 0 0 0 0 0 0 9,40 

5 
 

5.1 

Jak oceniasz organizację stażu 
zawodowego: 

Program stażu? 
24 11 3 1 0 0 0 0 0 0 9,57 

5.2 Godziny praktyk? 28 8 3 0 0 0 0 0 0 0 9,73 

5.3 Przydatność praktyk? 28 11 0 0 0 0 0 0 0 0 9,80 

5.4 Używany podczas praktyk sprzęt? 23 5 10 1 0 0 0 0 0 0 9,40 

5.5 Zaangażowanie i kontakt  
z opiekunami praktyk? 

27 7 3 1 1 0 0 0 0 0 9,57 

5.6 Wsparcie osób odpowiedzialnych za 
organizację projektu? 

31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9,83 

5.7 Pomoc w rozwiązywaniu  
pojawiających się problemów? 

28 3 7 1 0 0 0 0 0 0 9,40 

5.8 Realizowany program kulturowy? 31 4 3 1 0 0 0 0 0 0 9,70 

5.9 Wyżywienie? 35 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9,93 

5.10 Zakwaterowanie? 29 7 3 0 0 0 0 0 0 0 9,77 

5.11 
Transport lokalny? (dostępność autokaru, 

możliwość mobilności, komfort 
przejazdów, podejście kierowców) 

32 4 2 1 0 0 0 0 0 0 9,70 

5.12  
Stopień bezpieczeństwa - poczucie 

bezpieczeństwa? 
27 6 6 0 0 0 0 0 0 0 9,50 
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5.13  
Sprawowaną przez instytucję  

wysyłającą i przyjmującą opiekę  
nad przebiegiem staży? 

23 11 4 1 0 0 0 0 0 0 9,43 

6 
6.1 

  

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

życia w Europie? 
24 10 3 2 0 0 0 0 0 0 9,40 

6.2  
Zdobyta wiedza i umiejętności 

wpłynęła/wpłynie w przyszłości na 
poprawę Twojej sytuacji 

22 13 3 0 1 0 0 0 0 0 9,43 

6.3  
Podczas projektu wzrosło Twoje  

poczucie własnej wartości związane 
z rozwojem osobistym i zawodowym 

19 14 2 1 1 2 0 0 0 0 9,10 

6.4 
 

6.4.1  

Rozwinęłaś/Rozwinąłeś w trakcie 
projektu kompetencje, takie jak:  

Umiejętności interpersonalne, w tym 
pracy w grupie? 

17 13 6 2 0 1 0 0 0 0 9,10 

6.4.2 
Umiejętność porozumiewania się  

w innych językach, w tym w zakresie 
języka angielskiego branżowego? 

18 7 11 3 0 0 0 0 0 0 9,03 

6.4.3 Umiejętność organizacji własnego czasu? 23 9 4 3 0 0 0 0 0 0 9,33 

6.4.4 Umiejętności związane z ekspresją 
i świadomością kulturową? 

20 17 2 0 0 0 0 0 0 0 9,47 

6.4.5 
Umiejętności związane 

z funkcjonowaniem 
w międzynarodowym środowisku? 

20 15 2 1 1 0 0 0 0 0 9,30 

6.4.6 Świadome i aktywne postawy 
obywatelskie? 

25 10 2 0 2 0 0 0 0 0 9,50 

6.4.7 Umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
rozwiązywania problemów? 

13 10 10 3 1 2 0 0 0 0 8,70 

6.4.8 

Przedsiębiorcze postawy (zdolność  
do rozwijania swoich pomysłów 

i przekuwania ich w czyny,  
realizacji planów? 

21 6 6 5 1 0 0 0 0 0 9,03 
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II grupa – 21.08-03.09.2020 – TE, TL oraz TH (40 osób) 
  PYTANIE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ŚREDNIA 

1 W jakim stopniu projekt spełnił Twoje 
oczekiwania? 

4 17 16 3 0 0 0 0 0 0 8,50 

2 Jaka jest Twoja ogólna ocena stażu 
zawodowego? 

10 14 8 6 2 0 0 0 0 0 8,53 

3 
W jakim stopniu staż był zgodny z 

informacjami przekazanymi Ci przed 
wyjazdem? 

11 7 15 2 1 3 1 0 0 0 8,40 

4 Jak oceniasz jakość praktyk zawodowych? 8 15 7 5 3 2 0 0 0 0 8,37 

5 
 

5.1 

Jak oceniasz organizację stażu 
zawodowego: 

Program stażu? 
8 12 7 8 5 0 0 0 0 0 8,20 

5.2 Godziny praktyk? 1 5 13 11 6 3 1 0 0 0 7,20 

5.3 Przydatność praktyk? 14 12 6 3 3 1 0 1 0 0 8,77 

5.4 Używany podczas praktyk sprzęt? 9 8 11 4 3 4 1 0 0 0 8,23 

5.5 Zaangażowanie i kontakt  
z opiekunami praktyk? 

23 14 3 0 0 0 0 0 0 0 9,50 

5.6 Wsparcie osób odpowiedzialnych za 
organizację projektu? 

16 13 11 0 0 0 0 0 0 0 9,17 

5.7 Pomoc w rozwiązywaniu  
pojawiających się problemów? 

18 14 3 3 1 1 0 0 0 0 9,23 

5.8 Realizowany program kulturowy? 26 8 4 2 0 0 0 0 0 0 9,30 

5.9 Wyżywienie? 10 10 9 5 4 1 1 0 0 0 8,03 

5.10 Zakwaterowanie? 12 15 6 3 2 1 0 1 0 0 8,70 

5.11 
Transport lokalny? (dostępność autokaru, 

możliwość mobilności, komfort 
przejazdów, podejście kierowców) 

29 5 3 3 0 0 0 0 0 0 9,67 

5.12  
Stopień bezpieczeństwa - poczucie 

bezpieczeństwa? 
22 11 4 0 0 1 0 2 0 0 9,40 

5.13  
Sprawowaną przez instytucję  

wysyłającą i przyjmującą opiekę  
nad przebiegiem staży? 

11 13 8 3 3 1 0 0 1 0 8,57 
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6 
6.1 

  

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

życia w Europie? 
5 16 8 6 3 1 1 0 0 0 8,10 

6.2  
Zdobyta wiedza i umiejętności 

wpłynęła/wpłynie w przyszłości na 
poprawę Twojej sytuacji 

15 7 10 3 3 2 0 0 0 0 8,47 

6.3  
Podczas projektu wzrosło Twoje  

poczucie własnej wartości związane 
z rozwojem osobistym i zawodowym 

9 8 8 5 4 2 1 0 1 2 7,47 

6.4 
 

6.4.1  

Rozwinęłaś/Rozwinąłeś w trakcie 
projektu kompetencje, takie jak:  

Umiejętności interpersonalne, w tym 
pracy w grupie? 

7 13 13 4 2 1 0 0 0 0 8,27 

6.4.2 
Umiejętność porozumiewania się  

w innych językach, w tym w zakresie 
języka angielskiego branżowego? 

9 12 8 7 4 0 0 0 0 0 8,57 

6.4.3 Umiejętność organizacji własnego czasu? 18 9 9 3 1 0 0 0 0 0 8,80 

6.4.4 Umiejętności związane z ekspresją 
i świadomością kulturową? 

13 18 4 3 2 0 0 0 0 0 8,80 

6.4.5 
Umiejętności związane 

z funkcjonowaniem 
w międzynarodowym środowisku? 

11 14 10 2 2 0 0 1 0 0 8,57 

6.4.6 Świadome i aktywne postawy 
obywatelskie? 

12 10 10 6 2 0 0 0 0 0 8,47 

6.4.7 Umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
rozwiązywania problemów? 

6 13 8 8 4 1 0 0 0 0 8,13 

6.4.8 

Przedsiębiorcze postawy (zdolność  
do rozwijania swoich pomysłów 

i przekuwania ich w czyny,  
realizacji planów? 

9 10 7 6 4 2 1 1 0 0 7,67 

 

Uczestnicy mobilności po ich 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 pozytywnie na wszystkie pytania. Każde z nich otrzymały średnią co najmniej 8,70 
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(dla I grupy) oraz 7,20 (dla II grupy) w skali 1-10. Co więcej średnia ze wszystkich pytań dla 

I grupy wyniosła: 9,44, natomiast dla II grupy: 8,54, co świadczy o bardzo wysokim poziomie 

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

na jego uczestników. Bez wątpienia, wpływ na niższy komfort pobytu oraz realizacji wszystkich 

zaplanowanych działań wywarła epidemią COVID-19, w związku z którą uczestnicy II grupy 

musieli dostosować się do szeregu obostrzeń i restrykcji – tak przed wyjazdem, jak i w trakcie 

samej mobilności. Wśród uczestników I grupy najwyższe oceny otrzymały kwestie związane z: 

• Przydatnością (w tym możliwością porównania realiów, poznania warunków pracy 

w innym państwie, możliwością sprawdzenia się w zadaniach zawodowych) (9,80); 

• Wyżywieniem (9,97); 

• Zakwaterowaniem (9,77). 

Jeśli chodzi natomiast o uczestników II grupy, to najwyższe oceny otrzymały kwestie związane z: 

• Zaangażowaniem i kontaktem z opiekunami praktyk (9,50); 

• Transportem lokalnym (9,67); 

• Stopniem bezpieczeństwa (9,40). 

Najniżej ocenione z kolei zostały kwestie związane z: 

• Rozwinięciem umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania problemów 

(8,70) 

• Godzinami praktyk (7,20) 

Niemniej jednak, z rozmów z uczestnikami, a także na podstawie ocen, który są wskazane jako 

najniższe, w dalszym ciągu pozostając na poziomie 8,70-9,00 (w skali 1-10), nie można wskazać, 

aby te elementy zostały niewłaściwie zorganizowane, czy też niedopilnowane. Jak wskazywali 

uczniowie, były to kwestie, które na tle całokształtu ocenili oni najniżej mając wzgląd na 

pozostałe kwestie, które w wielu przypadkach wypadły perfekcyjnie. 
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o Pytania pół-otwarte 

Jakie są efekty Twojego udziału w projekcie: 
Ilość odpowiedzi 
I grupa: 

Ilość odpowiedzi 
II grupa: 

Zdobycie doświadczenia w pracy 
w międzynarodowym środowisku  

25 21 

Zdobycie nowego doświadczenia społecznego  29 33 

Podniesienie motywacji do działania 25 13 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 32 22 

Nabycie umiejętności komunikacyjnych 
i interpersonalnych 

24 26 

Zdobycie dokumentów potwierdzających 
posiadane kompetencje 

25 10 

Podniesienie szans i możliwości na rynku pracy 33 18 

 

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

kilku opcji. 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 35/79 

zaznaczeń, tak więc można wnioskować, że niemal połowa uczestników osiągnęła wszystkie 

z wymienionych kwestii rozwojowych. 

 

 

  



                                                       
                                                         
 
 
 

Projekt pt. „Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”, nr 2019-1-PL01-KA102-062071 
program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe 

 

 
63 

11) Podsumowanie raportów uczestników w systemie Mobility Tool+ 

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 60 66 
Raczej zadowolony 18 13 
Nie mam zdania 1 0 
Raczej niezadowolony 0 0 
Bardzo niezadowolony 0 0 

Procent pozytywnych odpowiedzi 98,73% 100,00% 
Procent neutralnych odpowiedzi 1,27% 0,00% 
Procent negatywnych odpowiedzi 0,00% 0,00% 
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Uczestnicy mobilności ocenili różne kategorie i kwestie związane z odbytym stażem, jego 

organizacją, mentoringiem, kwestiami merytorycznymi i logistycznymi. 98,73% osób oceniło, że 

jest bardzo zadowolona lub raczej zadowolona z mentora, natomiast 100,00% osób oceniło, że 

jest bardzo zadowolona lub raczej zadowolona z wiedzy/doświadczeń zdobytych podczas 

mobilności. Pozwala to wnioskować na poziomie globalnym całego projektu oraz osiągnięcia 

założeń z etapu przygotowywania wniosku o dofinansowanie, że wszystkie działania zostały 

należycie przygotowane, trafiając w oczekiwania i potrzeby uczestników. 

 

Organizacja stażu cz. 1 

 Długość stażu 
Dopasowanie stażu do programu  
nauczania w instytucji wysyłającej 

Bardzo zadowolony 53 53 
Raczej zadowolony 20 22 
Nie mam zdania 5 4 
Raczej niezadowolony 1 0 
Bardzo niezadowolony 0 0 
SUMA 79 79 

Procent pozytywnych odpowiedzi 92,41% 94,94% 
Procent neutralnych odpowiedzi 6,32% 5,06% 
Procent negatywnych odpowiedzi 1,27% 0,00% 

 

Kolejne pytania dotyczyły długości stażu oraz dopasowania stażu do programu nauczania 

w instytucji wysyłającej. Pierwsze z nich zostało ocenione pozytywnie przez 92,41% 

ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi „Bardzo zadowolony” lub „Raczej zadowolony”. 

Jedna osoba wskazała, że długość stażu raczej nie była odpowiednia, ponieważ chętnie 

zrealizowałaby dłuższy okres kształcenia zawodowego za granicą. Drugie pytanie zostało 

ocenione pozytywnie przez 94,94% ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi bardzo 

zadowolony lub raczej zadowolony, co wskazuje na odpowiednie dopasowanie 2 istotnych 

elementów zrealizowanych mobilności do potrzeb i oczekiwań uczestników, tj. długości stażu 
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oraz programu stażu w instytucji przyjmującej do kierunku kształcenia prowadzonego przez ZS 

im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz cyklu kształcenia zawodowego realizowanego przez 

instytucję wysyłającą w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

 

Organizacja stażu cz. 2 

 Zakwaterowanie Organizacja podróży 
Bardzo zadowolony 64 52 
Raczej zadowolony 13 24 
Nie mam zdania 2 3 
Raczej niezadowolony 0 0 
Bardzo niezadowolony 0 0 
SUMA 79 79 

Procent pozytywnych odpowiedzi 97,47% 96,20% 
Procent neutralnych odpowiedzi 2,53% 3,80% 
Procent negatywnych odpowiedzi 0,00% 0,00% 
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Uczestnicy ocenili także zakwaterowanie i organizację podróży w ramach odbytej 

mobilności. Zakwaterowanie zostało ocenione pozytywnie przez 97,47% ankietowanych. 

Udzielali oni odpowiedzi „bardzo zadowolony” lub „raczej zadowolony”. 3 osoby natomiast 

udzieliły odpowiedzi „Nie mam zdania”. Organizacja podroży otrzymała 96,20% pozytywnych 

odpowiedzi „bardzo zadowolony” lub „raczej zadowolony”. Świadczy to o właściwym doborze 

przyjętych rozwiązań dla zakwaterowania (hotel 4-gwiazdkowy z pełnym wyżywieniem w formie 

bufetowej) oraz organizacji podróży (autokar klasy LUX, pozostający do dyspozycji uczestników 

zarówno na potrzeby przejazdu tam i z powrotem, jak i na miejsce na potrzeby realizacji 

programu praktyk oraz programu edukacyjno-kulturowego). 

 

 

  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Bardzo
zadowolony

Raczej zadowolony Nie mam zdania Raczej
niezadowolony

Bardzo
niezadowolony

64

13

2 0 0

52

24

3
0 0

Organizacja stażu cz. 2

Zakwaterowanie Organizacja podróży



                                                       
                                                         
 
 
 

Projekt pt. „Rozwijamy skrzydła na greckich praktykach zawodowych”, nr 2019-1-PL01-KA102-062071 
program Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe 

 

 
67 

 

Wsparcie organizacyjne 

 
Wsparcie - Twojej  
instytucji wysyłającej 

Wsparcie - Twojej  
instytucji przyjmującej 

Bardzo zadowolony 55 56 
Raczej zadowolony 20 20 
Nie mam zdania 4 3 
Raczej niezadowolony 0 0 
Bardzo niezadowolony 0 0 
SUMA 79 79 

Procent pozytywnych odpowiedzi 94,94% 96,20% 
Procent neutralnych odpowiedzi 5,06% 3,80% 
Procent negatywnych odpowiedzi 0,00% 0,00% 

 

 

Kolejna grupa pytań dotyczyła wsparcia organizacyjnego, a dokładniej wsparcia instytucji 

wysyłającej oraz instytucji przyjmującej. Pierwsza z nich otrzymała 94,94% pozytywnych 

odpowiedzi, w tym „bardzo zadowolony” lub „raczej zadowolony”. Druga, dot. wsparcia od 

instytucji przyjmującej, otrzymała 96,20% odpowiedzi pozytywnych, w tym „bardzo 

zadowolony” lub „raczej zadowolony”. Wskazuje to na fakt odpowiedniego wywiązania się ze 

swoich obowiązków obu instytucji, które dołożyły wszelkich starań, aby uczestnikom niczego nie 

brakowało, a także aby rozwiązywać pojawiające się kwestie na bieżąco, minimalizując ryzyko 

pojawienia się poważnych problemów, mogących utrudnić właściwą realizację mobilności oraz 

wypracowanie zakładanych efektów kształcenia zawodowego. 
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Organizacja programu stażu, kompetencje, potencjał zawodowy 

Organizacja programu stażu 

 
Zdecydowanie 
tak Raczej tak 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Otrzymałem właściwą pomoc w znalezieniu 
odpowiedniej instytucji przyjmującej 61 17 1 0 0 
Miejsce odbywania stażu spełniło moje 
wymagania 58 21 0 0 0 

Dokładnie wiedziałem co mam robić i czego 
mam się nauczyć podczas stażu za granicą 40 35 2 2 0 

Czas trwania stażu był wystarczający do 
spełnienia moich potrzeb szkoleniowych 45 25 3 4 2 

Zaproponowane działania były bezpośrednio 
związane z moimi potrzebami szkoleniowymi 45 33 1 0 0 
Zapewniono mi odpowiedni sprzęt 62 16 0 1 0 
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Wiedziałem kim jest osoba odpowiedzialna za 
zapewnienie mi pomocy w realizacji mojego 
programu stażu oraz sprawdzenie moich 
wyników 60 19 0 0 0 

Moja organizacja wysyłająca służyła mi 
pomocą podczas stażu 54 24 1 0 0 

 67,25% 30,06% 1,27% 1,11% 0,31% 
 

 Uczestnicy mobilności zostali poproszeni o odpowiedź na pytania dotyczące ich opinii na 

temat sposobu organizacji mobilności, w tym stażu zawodowego. W tej pierwszej grupie pytań 

znalazły się takie kwestie jak: pomoc w znalezieniu instytucji przyjmującej, miejsce odbywania 

stażu, czas jego 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 – 97,31% ankietowanych 

oceniło ją pozytywnie (odpowiedzi „Zdecydowanie tak” lub „Raczej tak”), w tym aż 67,25% 

uczestników udzieliło odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, natomiast 30,06% odpowiedzi „Raczej 

tak”. Jedynie 1,42% odpowiedzi stanowią osoby negatywne, dotyczące kwestii długości stażu 

(uczniowie uważają, że mógłby być dłuższy dla spełnienia ich potrzeb szkoleniowych) oraz 

dokładnego wskazania zakresu ich obowiązków – 2 osoby stwierdziły, że szczególnie 

w pierwszych dniach nie były pewne swoich możliwości w zakresie tego co powinny robić oraz 

jak daleko sięga ich zakres samodzielności. Bez wątpienia są to istotne wskazówki na przyszłość, 

aby zwrócić uwagę na to, czy każdy uczestnik odnalazł się w miejscu odbywania praktyki, a także 

wzięcia pod uwagę możliwości realizowania dłuższych mobilności zawodowych niż tylko 2-

tygodniowe. Niemniej jednak, odpowiedzi zdecydowanej większości uczestników pozwalają 

wysnuć wniosek o silnych podstawach organizacyjnych w ramach realizowanego partnerstwa, 

które pozwoliło na zapewnienie wysokiego poziomu organizacyjnego dla programów staży dla 

wszystkich 5 zawodów włączonych we wdrażany projekt. 
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Kompetencje 

 
Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Kompetencje w dziedzinie matematyki, nauki 
i technologii 15 28 24 11 1 
Kompetencje cyfrowe (np. korzystanie 
z Internetu, mediów społecznościowych oraz 
komputerów stacjonarnych na potrzeby mojej 
nauki, pracy oraz dla celów osobistych) 29 35 7 6 2 

Umiejętność nauki (niezależne planowanie 
i realizowanie własnej ścieżki nauki) 41 31 5 2 0 
Kompetencje społeczne i obywatelskie (np. 
docenianie wartości innych kultur i lepsze 
rozumienie takich koncepcji jak demokracja, 
sprawiedliwość, równość, obywatelstwo, 
prawa obywatelskie) 56 23 0 0 0 

Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości (np. 
jak rozwinąć pomysł i wcielić go w życie) 38 36 3 2 0 

Świadomość i wyrazistość kulturowa (np. 
prezentowanie siebie w sposób kreatywny czy 
lepsze rozumienie sztuki i mediów) 47 25 7 0 0 

 47,69% 37,55% 9,70% 4,43% 0,63% 
 

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 w 85,24% odpowiedzi (uczestnicy udzielili odpowiedzi – 

„Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”), 9,70% to odpowiedzi neutralne „Nie ma zdania”, natomiast 

5,06% to odpowiedzi negatywne, wskazujące na brak rozwinięcie poszczególnych kompetencji. 

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. Najwięcej uczestników wskazało na swój rozwój w takich kwestiach jak: 

• Kompetencje cyfrowe; 

• Umiejętność nauki; 
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• Kompetencje społeczne i obywatelskie; 

• Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości; 

• Świadomość i wyrazistość kulturowa. 

Umiejętności  

 
Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Myśleć logicznie i wyciągać wnioski (zdolności 
analityczne) 35 40 4 0 0 
Znajdować rozwiązania w trudnych lub 
nietypowych sytuacjach (zdolności 
rozwiązywania problemów) 42 33 4 0 0 
Planować i organizować zadania i czynności 50 29 0 0 0 
Współpracować w grupie 56 21 1 1 0 

Poprawiłem swoje techniczne/zawodowe 
umiejętności/kompetencje 43 31 2 3 0 

Jestem bardziej pewny siebie i przekonany 
o swoich umiejętnościach 34 41 3 1 0 
Lepiej znam swoje mocne i słabe strony 40 37 1 1 0 

Potrafię współpracować z osobami z innych 
środowisk i kultur 51 24 3 1 0 

Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać 
w nowych sytuacjach 49 30 0 0 0 
Potrafię myśleć i analizować informacje 
w sposób krytyczny 42 29 7 1 0 

Jestem bardziej tolerancyjny w stosunku do 
innych osób i zachowań 49 25 4 1 0 
Jestem bardziej ciekawy i otwarty na nowe 
wyzwania 58 21 0 0 0 

Planuję aktywniej angażować się w życie 
społeczne i polityczne w moim środowisku 34 28 14 2 1 

Jestem bardziej zainteresowany codziennymi 
wydarzeniami na świecie 30 29 16 4 0 
Lepiej podejmuję decyzje 29 41 8 1 0 
Bardziej interesuję się sprawami Europy 30 20 24 5 0 

 53,16% 37,90% 7,20% 1,66% 0,08% 
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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 91,06% uczestników udzieliło 

pozytywnych odpowiedzi („Zdecydowanie tak” i „Raczej tak”), w ujęciu sumarycznym dla 

wszystkich analizowanych pytań. Wartym podkreślenia jest fakt iż aż 58 z 79 uczestników jest 

zdecydowanie bardziej ciekawych i otwartych na nowe wyzwania, 56 z 79 uważa, że dzięki 

projektowi potrafi zdecydowanie lepiej współpracować w grupie, a 50 z 79 zdecydowanie 

zgadza się z twierdzeniem, że dzięki projektowi potrafi lepiej planować i organizować zadania 

i czynności. Wszystko to pokazuje, że projekt przyniósł szereg korzyści nie tylko z zawodowego, 

ale także i społecznego punktu widzenia, pozwalając uczestnikom na wszechstronny rozwój. 

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 47 23 8 1 0 

Mam lepsze wyobrażenie na temat moich 
celów i aspiracji zawodowych 47 27 4 1 0 

Mam lepsze możliwości znalezienia stażu lub 
zatrudnienia w swoim kraju 48 24 6 1 0 
Jestem lepiej przygotowany do podejmowania 
zadań wymagających większej 
odpowiedzialności 51 24 3 1 0 
Mogę sobie wyobrazić pracę w innym kraju 
w przyszłości 44 22 2 1 0 

Mogę sobie wyobrazić pracę w kraju odbycia 
stażu w przyszłości 46 29 1 3 0 
Chciałbym pracować w środowisku 
międzynarodowym 43 22 12 2 0 

 58,95% 32,73% 6,51% 1,81% 0,00% 
 

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

grupa pytań w ujęciu sumarycznym dla wszystkich poruszanych kwestii została oceniona 

pozytywnie w 91,68 % udzielonych odpowiedziach (odpowiedzi – „Zdecydowanie tak” i „Raczej 

tak”), co w kolejnej kategorii daje ponad 90% wynik zadowolenia. Wartym podkreślenia jest 

fakt, iż 51 z 79 uczestników uważa, że jest zdecydowanie lepiej przygotowanych do 

podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności, a 48 z 79 wskazało, że ma 

zdecydowanie lepsze możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia w swoim kraju. Dodatkowo 

47 z 79 uczestników udzieliło odpowiedzi „Zdecydowanie tak” dla kwestii swoich szans na to, 

aby otrzymać nową lub lepszą pracę oraz posiadania po odbyciu mobilności i realizacji projektu 

lepszego wyobrażenia na temat moich celów i aspiracji zawodowych. 

Wszystkie pytania zostały ocenione pozytywnie przez większość ankietowanych, dając 

wyraz sukcesu jaki projekt odniósł zarówno na poziomie samych uczestników, jak i w globalnym 

rozumieniu całego przedsięwzięcia. W związku z tym można uznać, że cały projekt oraz jego 

główne działania – mobilności, zostały zorganizowane na odpowiednim poziomie, a jego 

uczestnicy mieli możliwość rozwoju własnego potencjału, możliwości oraz umiejętności 

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


