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 O PROJEKCIE 

Podstawowym założeniem projektu pt. Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla 
przyszłych kucharzy, hotelarzy i ekonomistów była organizacja miesięcznych staży 
zagranicznych dla 58 uczniów ZSZ Nr 4 w Ostrołęce. Zorganizowane zostały one odpowiednio 
dla uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
hotelarstwa oraz technik ekonomista. 

Sam pomysł na realizację projektu wziął się z tego, że szkoła stale stara się podejmować 
różnego typu działania, aby zaktywizować młodzież kształcącą się w placówce. Ostrołęka 
należy do obszarów peryferyjnych kraju, w którym możliwości rozwoju zawodowego są 
zdecydowanie niższe niż w dużych aglomeracjach miejskich. Miasto Ostrołęka nie posiada 
dużych i renomowanych zakładów pracy w branży gastronomicznej, hotelarskiej czy 
ekonomicznej, w których uczniowie mogliby odbywać praktyki pozwalające przygotować się 
do pracy w danej branży, umożliwiające kompetentne przygotowanie do pracy zawodowej, 
a także w przyszłości znaleźć zatrudnienie i wykorzystać zdobytą wiedzę. Młodzież, ucząca się 
w ZSZ nr 4, w większości pochodzi z małych miejscowości oddalonych od miasta o kilka czy 
nawet kilkadziesiąt kilometrów, niejednokrotnie o niskim statusie materialnym rodziny. Wielu 
uczniów ma więc utrudnione możliwości, aby wyjechać dalej poza swoje miejsce stałego 
zamieszkania, a tym bardziej za granicę, aby zdobywać i poszerzać swoje zdolności 
i zainteresowania zawodowe. 

Projekt w swoich podstawowych założeniach miał za zadanie umożliwić uczniom 
nabycie nowych kompetencji zawodowych i osobistych oraz ułatwić im w przyszłości wejście 
na rynek pracy. Wiedza teoretyczna została pogłębiona o umiejętności praktyczne, a zdobyte 
kompetencje i certyfikaty (takie jak certyfikat programowy PO WER czy dokument Europass-
Mobilność) ułatwią stażystom funkcjonowanie na rynku pracy. Projekt ułatwi znalezienie 
dobrej pracy w wymarzonych firmach i instytucjach lub prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej. Staż miał na celu umożliwić uczniom konfrontację, poszerzenie i pogłębienie 
wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz umiejętności praktycznych 
niezbędnych w poszczególnych zawodach nauczanych w szkole. Podczas stażu uczeń zapoznał 
się z funkcjonowaniem europejskiej firmy, a także zrozumiał charakter zawodu, polegający na 
zaspokajaniu różnorodnych potrzeb klienta. Dzięki udziałowi w projekcie wzrosło 
u absolwentów poczucie pewności siebie w kontaktach z pracodawcą i klientem. 

Projekt stanowił ponadto odpowiedź na oczekiwania pracodawców, ponieważ 
zapoznał przyszłych pracowników z najnowszymi technologiami i metodami pracy 
stosowanymi w Europie. Pozwoliło to stworzyć pole do zwiększenia efektywności pracy 
młodego pracownika oraz jakość obsługi klienta. Staż zagraniczny był szansą dla najlepszych 
uczniów na realizację pierwszego etapu kariery zawodowej, często jedyną okazją do wyjazdu 
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 za granicę, poznania innej kultury, zwyczajów oraz europejskich standardów kultury zawodu. 
Tym samym udaje się zniwelować różnicę pomiędzy absolwentem szkoły z miejscowości takich 
jak Ostrołęka, a absolwentem szkoły wielkomiejskiej. 

 

CELE PROJEKTU 

Projekt w swoich podstawowych założeniach miał za zadanie pozwolić jego uczestnikom na: 

ü poszerzenie wachlarza kompetencji w zakresie zawodowym, językowym, obsługi 
komputera, organizacyjnym, społecznym, a także osobistym; 

ü poznanie specyfiki europejskich firm; 
ü zapoznanie z funkcjonowaniem gastronomii hotelowej oraz metodami zarządzania 

i pracy, zasadami bhp na poszczególnych stanowiskach pracy; 
ü poznanie fachowego nazewnictwa w języku obcym; 
ü kształtowanie w rzeczywistych warunkach pracy takich cech osobistych jak: kultura 

osobista i kultura obsługi klienta, samodzielność, pracowitość, umiejętność pracy 
w zespole (również międzynarodowym), umiejętność planowania pracy i czasu, 
umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy, a także posługiwania się językiem 
obcym. 

Dzięki udziałowi w projekcie korzyści odniósł również sam ZSZ Nr 4, który wzmocnił 
więzi współpracy na arenie międzynarodowej. Nawiązanie nowych kontaktów pozwoli w 
przyszłości na dalszy rozwój placówki i prowadzenie podobnych projektów, dzięki 
wzbogaceniu o nowe doświadczenia. Każde nowe doświadczenia pracowników bowiem daje 
pole do rozwoju oraz pozwala na znalezienie nowych rozwiązań realizacji danych zadań dla 
szkoły. Wraz z rosnącym doświadczeniem, pracownicy wykazywać się będą nowymi 
pomysłami, co wpłynie na pozytywny rozwój placówki i systemu kształcenia. Zdobyte 
doświadczenie wykorzystane zostanie poprzez: 

ü podniesienie efektywności kształcenia zawodowego; 
ü wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych; 
ü zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej; 
ü zwiększenie zainteresowania ofertą szkoły przez uczniów szkół gimnazjalnych; 
ü szanse dla nauczycieli-opiekunów na wzbogacenie własnego warsztatu pracy; 
ü poszerzenie kontaktów i wymiana informacji branżowych przez nauczycieli 

i opiekunów; 
ü podniesienie prestiżu szkoły na rynku lokalnym placówek oświatowych; 
ü zagraniczną promocję ZSZ Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce; 
ü współpracę z europejskimi przedsiębiorstwami. 



 
Projekt pt. „Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla przyszłych kucharzy, hotelarzy 
i ekonomistów” w ramach Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, nr 2017-1-PL01-KA102-037656 

5 

 Całościowo projekt wpłynął zaś na: 

ü poprawę jakości kształcenia zawodowego oferowanego przez Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce; 

ü zmniejszenie różnic pomiędzy wiedzą nabytą a umiejętnościami i kompetencjami, 
jakich wymaga pracodawca; 

ü zwiększenie szans na zatrudnienie stażystów i stworzenie dla nich lepszych perspektyw 
zawodowych; 

ü zwiększenie poczucia przedsiębiorczości i inicjatywności praktykantów; 
ü większe docenienie faktu przynależności do Unii Europejskiej. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Celem odbycia praktyk zagranicznych było podwyższenie poziomu praktycznych 
umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych oraz mobilności uczniów – uczestników 
projektu w celu podniesienia ich konkurencyjności na rynku pracy, nabycie umiejętności pracy 
w środowisku obcojęzycznym oraz kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania 
przyszłego zatrudnienia, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, jak 
również wzmocnienie pewności siebie i samooceny ułatwiające mobilność na rynku pracy. 

W wyniku odbycia stażu każdy jego uczestnik, kształcący się w zawodzie: 

1. technik hotelarstwa nabył: 

–> wiedzę odnośnie: 

ü struktury organizacyjnej i działalności hoteli, w których odbywał staż; 
ü zasad organizowania własnego stanowiska pracy; 
ü zasad wykonywania prac w recepcji hotelu; 
ü posługiwania się urządzeniami znajdującymi się w recepcji stosownie do 

wykonywanych czynności zawodowych; 
ü organizacji i wykonywania usług świadczonych przez hotel; 
ü obsługi gościa; 
ü zasad pracy w gastronomii hotelowej i room-service; 
ü terminologii zawodowej w języku angielskim. 

–> umiejętności – uczestnik po odbyciu praktyk zawodowych potrafi: 

ü scharakteryzować strukturę organizacyjną hoteli, w których odbywał staż; 
ü rozróżniać rodzaje działalności prowadzonej w hotelach; 
ü przygotować własne stanowisko pracy do wykonywania powierzonych zadań; 
ü dobrać narzędzia i posługiwać się nimi przy wykonywaniu czynności zawodowych; 
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 ü przygotować jednostkę mieszkalną do przyjęcia i obsługi gości; 
ü obsłużyć gościa w recepcji; 
ü obsłużyć gościa w restauracji hotelowej i room-service; 
ü posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim. 

2. technik żywienia i usług gastronomicznych nabył: 

–> wiedzę odnośnie: 

ü struktury organizacyjnej i działalności zakładów gastronomicznych, w których odbywał 
staż; 

ü zasad organizowania własnego stanowiska pracy; 
ü zasad higieny i bezpieczeństwa przygotowywania potraw; 
ü posługiwania się sprzętem gastronomicznym przy produkcji potraw; 
ü organizacji i świadczenia usług gastronomicznych; 
ü terminologii zawodowej w języku angielskim; 
ü zasad przygotowywania raportów surowcowych. 

–> umiejętności – uczestnik po odbyciu praktyk zawodowych potrafi: 

ü scharakteryzować strukturę organizacyjną zakładów gastronomicznych, w których 
odbywał staż; 

ü rozróżniać rodzaje działalności prowadzonej w zakładach gastronomicznych; 
ü przygotować własne stanowisko pracy do wykonywania potraw; 
ü dobierać narzędzia i posługiwać się nimi przy wykonywaniu czynności zawodowych; 
ü wskazać sposoby realizacji procesu technologicznego potraw; 
ü stosować zasady HACCP; 
ü posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim; 
ü czytać receptury przygotowywania potraw. 

3. technik ekonomista nabył: 

–> wiedzę odnośnie: 

ü struktury organizacyjnej i działalności miejsc, w których odbywał staż; 
ü zasad organizowania własnego stanowiska pracy; 
ü zasad wykonywania prac w księgowości; 
ü posługiwania się urządzeniami znajdującymi się w działach firmy stosownie do 

wykonywanych czynności zawodowych; 
ü zasad organizacji i wykonywania usług świadczonych przez firmę; 
ü terminologii zawodowej w języku angielskim. 
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 –> umiejętności – uczestnik po odbyciu praktyk zawodowych potrafi: 

ü scharakteryzować strukturę organizacyjną firm, w których odbywał staż; 
ü rozróżniać rodzaje działalności prowadzonej w firmach; 
ü przygotować własne stanowisko pracy do wykonywania powierzonych zadań; 
ü dobrać narzędzia i posługiwać się nimi przy wykonywaniu czynności zawodowych; 
ü zarządzać dokumentami w firmie i ich obiegiem; 
ü redagować pisma oficjalne; 
ü kontrolować gospodarkę zapasami; 
ü rozróżniać dokumenty księgowe i je analizować; 
ü posługiwać się terminologią zawodową w języku angielskim. 

Ponadto, staż przyczynił się do nabycia przez uczestników kształcących się we wszystkich 
zawodach biorących udział w projekcie następujących kompetencji: 

ü rozumienia potrzeby ciągłego uczenia się i doskonalenia w środowisku 
międzynarodowym; 

ü otwartości na mobilność międzynarodową; 
ü rozumienia reguł współżycia w grupie w środowisku międzynarodowym i ich 

przestrzegania; 
ü radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 
ü samodzielnego zdobywania wiedzy oraz dzielenia się swoimi spostrzeżeniami; 
ü prowadzenia rozmów w języku angielskim. 

 

O ZSZ NR 4 W OSTROŁĘCE 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce jest szkołą 
z wieloletnią tradycją sięgającą 1968r. Szkoła obecnie kształci w zawodach: technik 
ekonomista, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 
hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik kelner, technik technologii żywności, 
a ponadto systematycznie wprowadza nowe kierunki kształcenia, odpowiadając tym samym 
na potrzeby lokalnego rynku pracy.  

Szkoła stale stawia sobie nowe wyzwania i nieustannie dąży do podnoszenia jakości 
kształcenia. Tym samym, strategicznym założeniem rozwoju placówki jest ciągłe doskonalenie 
praktycznych umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem potencjału różnych 
organizacji kształcenia zawodowego, w tym także tych, do których dostęp ułatwia 
przynależność do Unii Europejskiej. Szczególnie są to praktyki zagraniczne dla uczniów, dzięki 
którym mają oni szansę doskonalić umiejętności zawodowe, nabywać doświadczenia 
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 i kwalifikacje na poziomie europejskim, odkrywać swoje mocne i słabe strony, uczyć się pracy 
w zespole w środowisku międzynarodowym, nabywać umiejętności posługiwania się językiem 
obcym itp. Uczestnicy tego typu inicjatyw mają szansę nawiązania nowych kontaktów 
interpersonalnych i zawodowych z pracodawcami i pracownikami z krajów europejskich oraz 
poznać innowacyjne rozwiązania w różnorodnych branżach w zakresie oferowanych usług 
i wyposażenia technicznego. Dzięki praktykom zawodowym o wymiarze międzynarodowym 
uczniowie są bardziej mobilni, a w przyszłości zwiększą swoją konkurencyjność na rynku pracy 
w kraju i w Europie. Nauczycielom udział w podejmowanych inicjatywach daje z kolei 
możliwość wdrażania innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, które pozytywnie wpływają na 
jakość kształcenia zawodowego, wzbogacają ich własny warsztat pracy oraz poszerzają 
kontakty branżowe w zawodzie.  

Każdego roku Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika przekazuje na rynek 
pracodawców dużą liczbą absolwentów gotowych do podjęcia pracy w swoim wyuczonym 
zawodzie. Ostrołęka i jej okolice nie są w stanie zapewnić zatrudnienia wszystkim 
absolwentom. Znając realia lokalnego rynku pracy szkoła stara się podejmować wiele działań, 
aby zwiększyć atrakcyjność i konkurencyjność uczniów szkoły w stosunku do innych młodych 
ludzi szukających zatrudnienia. 

ZSZ Nr 4 posiada własne warsztaty gastronomiczne oraz pracownie: gastronomiczną, 
handlową, ekonomiczną, kelnerską. Są także sale językowe, gdzie uczniowie mają możliwość 
nauki języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego. Młodzież ma 
również do dyspozycji 4 sale wyposażone w sprzęt komputerowy oraz centrum multimedialne. 
W wielu klasach znajdują się tablice interaktywne oraz projektory. Znaczną część 
nowoczesnego sprzętu szkoła pozyskała z realizacji projektów współfinasowanych ze środków 
unijnych.  

Kolejną okazją do poszerzania swoich zainteresowań, a także szlifowania umiejętności 
przydatnych na rynku pracy była realizacja projektu, w ramach którego uczniowie udali się na 
staże do zagranicznych przedsiębiorstw. 
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 PARTNER PROJEKTU 

Olympus Education Services Single Member P.C. z Grecji, będący placówką 
konsultingowo-szkoleniową, działającą w wielu branżach, świadczy usługi oraz szkoli młodzież, 
będąc jednocześnie organizatorem inicjatyw szkoleniowych dla uczniów szkół zawodowych 
z Grecji i innych państw we współpracy z różnymi przedsiębiorstwami. To sprawdzony, 
rzetelny partner, którego uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do osiągnięcia wszystkich 
jego celów i założeń, jak i pełnej realizacji programu praktyk zawodowych. 

Firma została założona przez grupę osób działających na greckim rynku od wielu lat, 
zbierając cenne doświadczenia. Posiada własną bazę szkoleniową oraz szeroką sieć 
kontaktów, jak i bogate doświadczenie. W skład zespołu wchodzą eksperci i praktycy dbający 
o funkcjonowanie relacji w ramach prowadzonej działalności. Grupę uzupełniają 
szkoleniowcy, którzy wspólnie w partnerami krajowymi i zagranicznymi przygotowują 
programy staży zawodowych dla młodzieży kształcącej się na różnych kierunkach. Partner 
działa na rzecz rozwoju młodzieży podczas prowadzenia staży zawodowych dla uczniów 
i absolwentów lokalnych szkół. Współpracuje również z lokalnymi przedsiębiorcami, będąc 
w stanie zapewnić profesjonalną obsługę projektu pod względem logistycznym 
(zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy), utrzymując tym samym jakość realizacji 
projektu na zakładanym – wysokim poziomie. 

Zespół Olympus Education Services Single Member P.C. składa się z 8 stałych 
pracowników, rozwijających kolejne inicjatywy, a także z osób współpracujących z firmą przy 
realizacji poszczególnych projektów. Kadra posiada bardzo duże doświadczenie na polu 
realizacji podobnych projektów, finansowanych ze środków unijnych. W związku z powyższym, 
kluczowymi postaciami OES są: 

1. Pan Georges Polizos – Dyrektor Zarządzający OES; 
2. Pani Anna Demianiuk – koordynator projektów, mentor; 
3. Panowie Christos Nikas, Gounou Matoula, Achileas Karatasis oraz Gianis Gouthas i inni 

mentorzy, eksperci i praktycy z poszczególnych dziedzin zawodowych. 

Pan Georges Polizos będący właścicielem i Dyrektorem Zarządzającym firmy zarazem 
to osoba o bogatym doświadczenia w zarządzaniu szeroko pojętymi projektami, od 
szkoleniowych, realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży, aż po projekty biznesowe, 
nadzorowane przez niego w ramach bieżącej działalności Olympus Education Services Single 
Member P.C. Posiadane umiejętności i wiedza, związane także z jego wykształceniem, 
przekładają się na wysoki poziom zarządzania projektami, oraz zapewnienie wysokiej jakości 
merytorycznej i organizacyjnej realizowanych działań. Ma bogate doświadczenie z zakresu 
zarządzania projektami według metodologii Project Management Cycle, przygotowywania 
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 kosztorysów, umów, programów staży oraz innej dokumentacji służącej także nadzorowi nad 
jakością prowadzonych projektów i ich zgodnością z założonymi celami.  

Pozostałe osoby z zespołu to wykwalifikowani managerowie, trenerzy oraz 
eksperci/praktycy z danych dziedzin, posiadający bogate doświadczenie w pracy z ludźmi, 
w tym przede wszystkim z młodzieżą. Wśród nich znajdują się osoby, w tym Pani Anna 
Demianiuk, czy Pan Christos Nikas odpowiedzialne za realizację poszczególnych etapów 
projektu i części pobytu w Grecji – mentorzy, szkoleniowcy, praktycy prowadzący zajęcia 
praktyczne, ale także przewodnicy, piloci i tłumacze dbający o właściwą organizację części 
kulturowo-językowej projektu. Wszystko to sprawia, że zespół OES oraz jego partnerów jest 
w stanie zapewnić kompleksową obsługę pobytu uczniów w czasie realizacji stażu 
zagranicznego w Grecji, gwarantując wysoki poziom pod każdym względem. 

Każdy z pracowników zatrudnionych przy organizacji mobilności posiada co najmniej 
3-letnie doświadczenie z zakresu realizacji staży kształcenia zawodowego. Znakomicie 
orientują się w zasadach działania programów unijnych, w tym Erasmus+ oraz PO WER, jak 
i wymaganiach jakie program stawia instytucjom wnioskującym i partnerom organizującym 
staże. Organizacja przez ostatnie lata wypracowała sprawdzone schematy organizacji logistyki 
mobilności i zapobieganiu ewentualnym ryzykom, co pozwala skupić się wyłącznie na 
zapewnieniu wartości merytorycznej działań. 
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 EWALUACJA PRZEPROWADZONEJ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO 
PROJEKTU 

Celem wyłonienia uczestników projektu, w terminie 13-27 listopada 2017 w Zespole 
Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce przeprowadzono proces rekrutacyjny, pozwalający na 
wyłonienie 58 uczniów – 20 techników żywienia i usług gastronomicznych, 20 techników 
hotelarstwa i 18 techników ekonomistów. 

W tym celu powołana została Komisja Rekrutacyjna, do której zadań należało: 

ü sporządzenie Regulaminu rekrutacji; 
ü opracowanie Formularzy rekrutacyjnych w podziale na kierunki kształcenia objęte 

wsparciem w ramach projektu mobilnościowego, tj. technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik ekonomista; 

ü przeprowadzenie akcji informacyjnej i spotkań organizacyjnych dla zainteresowanych 
uczniów i ich rodziców; 

ü weryfikacja wszystkich złożonych Formularzy rekrutacyjnych, z uwzględnieniem 
sprawdzenia kompletności podanych danych, opatrzenia dokumentów niezbędnymi 
podpisami (rodziców, wychowawców) oraz zweryfikowania przyznanej ilości punktów; 

ü wybranie 58 uczestników do udziału w projekcie; 
ü sporządzenie listy rankingowej, z uwzględnieniem osób na liście rezerwowej, celem 

zapewnienia odpowiedniej jakości i stabilności działań, w razie gdyby któryś 
z uczestników z listy głównej finalnie nie mógł wziąć udziału w działaniach 
projektowych; 

ü przygotowanie protokołu z przeprowadzonych w ramach rekrutacji działań. 

W skład Komisji Rekrutacyjnej weszło w sumie 6 członków i składała się ona 
z następujących osób: 

1. Anna Przygoda-Majewska – Dyrektor Szkoły, Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej; 

2. Adam Zienkiewicz – Wicedyrektor Szkoły, Członek Komisji Rekrutacyjnej; 

3. Ewa Margiel – Nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarsko-turystycznych, 
Członek Komisji Rekrutacyjnej; 

4. Krystyna Pyskło – Nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarskich, Członek Komisji 
Rekrutacyjnej; 

5. Joanna Skarzyńska – Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych, Członek 
Komisji Rekrutacyjnej; 

6. Barbara Krzemińska – Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych, 
Członek Komisji Rekrutacyjnej. 
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 AKCJA INFORMACYJNA 

W ramach przeprowadzonej akcji informacyjnej, informacje o realizowanym projekcie, 
przybliżające jego główne założenia i cele znalazły się w samej placówce – zostały wywieszone 
w widocznych miejscach, tak aby mogli się z nimi zapoznać tak sami uczniowie, jak i również 
ich rodzice, ale także na stronie internetowej beneficjenta w postaci niniejszego ogłoszenia: 

 

Informacje o rekrutacji do projektu umieszczono również na stronie internetowej szkoły oraz 
na Fanpage ZSZ Nr 4 na Facebooku: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2126560907629451&id=198291131
8661078.  
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Formularze rekrutacyjne dostępne były w Sekretariacie szkoły oraz u koordynatora 
projektu, który jednocześnie zawsze był gotów do odpowiedzenia na wszystkie potencjalne 
pytania odnośnie samego wyjazdu, organizacji czasu uczniów i wszystkich innych kwestii, 
nurtujących tak samych uczestników, jak i ich rodziców.  

Oprócz przekazywania informacji o projekcie uczniom klas, do których kierowany był 
projekt oraz ich rodzicom na zebraniach, przeprowadzono również spotkania organizacyjne, 
mające na celu dokładne przybliżenie zasad rekrutacji, uczestnictwa w projekcie oraz praw 
i obowiązków uczestników. Pierwsze takie spotkanie odbyło się jeszcze przed rozpoczęciem 
rekrutacji, drugie natomiast już po jej zakończeniu – w momencie podpisywania umów 
finansowych z uczestnikami wybranymi do udziału w projekcie. 

 

POSTANOWIENIA REGULAMINU REKRUTACJI 

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu rekrutacji, projekt kierowany był wyłącznie do 
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Warunkiem 
wzięcia udziału w realizowanym przedsięwzięciu było złożenie poprawnie wypełnionego 
Formularza rekrutacyjnego, zawierającego prawdziwe dane w Sekretariacie szkoły oraz 
wyrażenie chęci wzięcia udziału we wszystkich działaniach, które zostały objęte wsparciem 
w ramach realizacji projektu ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
Cały proces odbył się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci 
oraz wyrównywania szans. 

Szczegółowe kryteria rekrutacyjne obejmowały: 

ü Średnią ocen z przedmiotów zawodowych z ostatniego roku szkolnego – uczniowie 
mogli w ramach tego kryterium otrzymać max. 20 pkt, gdzie: 

v średnia ocen 3,0-3,99 odpowiadała 10 pkt, 
v średnia ocen 4,0-4,99 odpowiadała 15 pkt, 
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 v średnia ocen 5,0-6,0 odpowiadała 20 pkt. 

ü Średnią ocen z języka angielskiego, stanowiącego język roboczy stażu – uczniowie 
w ramach tego kryterium mogli otrzymać max. 20 pkt, gdzie: 

v średnia ocen 3,0-3,99 odpowiadała 10 pkt, 
v średnia ocen 4,0-4,99 odpowiadała 20 pkt, 
v średnia ocen 5,0-6,0 odpowiadała 30 pkt. 

ü Ocenę z zachowania – w ramach tego kryterium uczestnicy mogli uzyskać max. 5 pkt. 

ü Ocenę zaangażowania w życie szkoły, aktywności ucznia –  w ramach tego kryterium 
uczestnicy mogli otrzymać max. 25 pkt; 

ü Ocenę sytuacji życiowej ucznia – preferencje miała młodzież z mniejszymi szansami – 
kryterium to pozostawiono do oceny wychowawcy i do uzyskania było max. 10 pkt. 

Punkty za poszczególne kategorie przyznane zostały przez członków Komisji 
Rekrutacyjnej, których wspierali wychowawcy poszczególnych klas, na podstawie weryfikacji 
Formularzy rekrutacyjnych oraz wyników w nauce, znajdujących się w szkolnej bazie ocen. 

Regulamin przewidywał również procedurę odwoławczą, która przysługiwała każdemu 
uczniowi, który nie znalazł się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 
Zgodnie z zapisami, posiadał on prawo do pisemnego odwołania się od decyzji Komisji 
Rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od opublikowania listy osób zakwalifikowanych do udziału 
w działaniach projektowych oraz listy rezerwowej. W ramach rozpatrywania odwołania 
Komisja Rekrutacyjna mogła przeprowadzić dodatkową rozmowę, celem poznania podstaw 
dla składanego odwołania. Nie nastąpiła jednak konieczność zastosowania niniejszej 
procedury, ponieważ żaden z uczniów nie odwołał się od decyzji podjętej przez Komisję. 

Po rozpatrzeniu w sumie 115 zgłoszeń do projektu, wedle struktury: 

ü Technik żywienia i usług gastronomicznych: 
v 21 uczestników zakwalifikowanych 
v 3 – lista rezerwowa 
v 18 uczestników niezakwalifikowanych, w tym 1 rezygnacja na piśmie dołączona 

do wniosku i jeden wniosek niekompletny 
(razem 42 zgłoszenia) 

ü Technik ekonomista: 
v 18 uczestników zakwalifikowanych 
v 3 – lista rezerwowa 
v 16 uczestników niezakwalifikowanych 
(razem 37 zgłoszeń) 
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 ü Technik hotelarstwa: 
v 19 uczestników zakwalifikowanych 
v 3 – lista rezerwowa 
v 14 uczestników niezakwalifikowanych, w tym 3 rezygnacje złożone na piśmie 
(razem 36 zgłoszeń) 

Wnioski, do których dołączono pisemną rezygnację nie były brane pod uwagę przez 
Komisję Rekrutacyjną. 

Na posiedzeniu, które odbyło się dnia 27 listopada 2017 roku Komisja wybrała 58 
uczestników do udziału w projekcie pt. „Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla przyszłych 
kucharzy, hotelarzy i ekonomistów”, zmieniając jednak nieco początkowo założoną strukturę. 
Mianowicie liczebność grupy w ramach uczniów kształcących się w zawodzie technik 
ekonomista nie uległa zmianie i wyłoniono 18 uczestników, natomiast jeśli chodzi o techników 
żywienia i usług gastronomicznych i techników hotelarzy, zrezygnowano ze struktury 20+20 
na rzecz zastosowania struktury grupy 21+19. Wyniknęło to z faktu, że uczniów kształcących 
się na kierunku technik hotelarstwa zgłosiło się mniej, natomiast techników żywienia i usług 
gastronomicznych więcej i uzyskali oni lepsze wyniki w przeprowadzonym postępowaniu 
rekrutacyjnym, przez co Komisja Rekrutacyjna, po konsultacji z Dyrekcją szkoły podjęła 
decyzję, tak jak to opisano powyżej. Nie zmienia to jednak faktu, że w pełni zrealizowano cele 
projektu, umożliwiając udział w mobilności w sumie 58 uczniom, a rekrutacja przeprowadzona 
została z uwzględnieniem wszelkich standardów i przestrzegając zasad równości 
i niedyskryminacji oraz przy zachowaniu odpowiedniej jakości. 

Wyniki przeprowadzonej rekrutacji podane zostały do wiadomości uczniów i ich 
rodziców, wraz z informacją którzy uczniowie mają się stawić w konkretnym terminie na 
spotkaniu informacyjnym, celem podpisania umowy i wszystkich niezbędnych załączników na 
realizację stażu. Ogłoszona lista rankingowa zawierała również listę rezerwową 
w następujących liczebnościach: po 3 osoby dla każdego z kierunków biorących udział 
w projekcie, jednak nie wystąpiła konieczność zmiany uczestników, ponieważ wszyscy, którzy 
zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie na początkowym etapie, ostatecznie wyjechali 
na mobilność do Grecji i ukończyli program stażu zgodnie z założonym planem. 
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 EWALUACJA PRZEPROWADZONYCH SZKOLEŃ PRZYGOTOWAWCZYCH 

Przed wyjazdem na staż wszyscy uczestnicy programu wzięli udział w specjalnie ku 
temu zorganizowanych zajęciach przygotowawczych, składających się z 3 bloków: 

ü Szkolenie kulturowe, przygotowujące uczniów do obcowania z nową kulturą 
i poprawnego funkcjonowania w całkowicie nowym środowisku.  Główne zagadnienia 
nim objęte to: geografia, historia, sztuka i relacje polsko-greckie. Duży nacisk położony 
został również na odrębność kulturową Grecji, a szczególnie na przedstawienie mało 
znanego w Polsce współczesnego życia kulturalnego (sztuki piękne, film, muzyka 
rozrywkowa, sport, rekreacja) oraz osób znaczących dla obecnego życia społecznego 
np. polityki.  Przygotowanie to odbyło się w formie warsztatów, w terminie 13-23 
lutego 2018 roku, w wymiarze 10 godzin dla każdej z podgrup. 

ü Szkolenie językowe, podzielone na 2 części: 

v z zakresu języka angielskiego, z uwzględnieniem codziennej komunikacji oraz 
słownictwa fachowego. Szkolenie to było o tyle istotne, że poza tym, że 
uczniowie na co dzień mają język angielski w szkole, z założenia był to język 
roboczy projektu, a co za tym idzie – poszerzenie umiejętności w tym zakresie 
było konieczne i zakładane jako jeden z celów działań podjętych w ramach 
realizacji projektu mobilnościowego. Przedmiotem szkolenia było zatem 
doskonalenie umiejętności związanych ze słownictwem języka zawodowego 
danej branży i zawodu. Podstawowym jego celem zaś było umożliwienie 
uczniom komunikowania się w języku obcym w trakcie pracy w zakładach 
gastronomiczno-hotelarskich oraz przedsiębiorstwach. W ramach zajęć 
w trakcie szkolenia szczególny nacisk położono więc na szlifowanie 
umiejętności skutecznego porozumiewania się i nawiązywanie kontaktów 
z klientami – tzw. aspekt komunikacyjny jezyka. Przygotowanie to odbyło się  
w terminie 8 stycznia – 16 marca 2018 roku, w wymiarze 30h dla każdej 
z podgrup zawodowych. 

v z zakresu podstaw języka greckiego, mające na celu poznanie podstawowych 
zwrotów grzecznościowych w języku greckim, jak również zapoznanie 
z odmiennym alfabetem. Dzięki niemu uczestnicy mieli okazję na własnej 
skórze przekonać się jak wygląda nauka języka mającego swoje korzenie 
w cywilizacji starożytnej Grecji i dzięki niemu łatwiej odnaleźli się na miejscu, 
już podczas realizacji zadań zawodowych w trakcie odbywania staży 
zagranicznych. Niektórzy próbowali nawet swoich sił w werbalnej komunikacji 
z rodowitymi Grekami. Przygotowanie to odbyło się w terminie 9 lutego – 
6 kwietnia 2018 roku, w wymiarze 15h dla każdej z podgrup. 
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 ü Szkolenie pedagogiczno-psychologiczne z elementami doradztwa zawodowego, 
które podobnie jak szkolenie kulturowe zrealizowane zostało w formie warsztatów, 
a za podstawowy cel stawiało sobie wytworzenie u uczestników głębszego poznania 
siebie, wzmocnienie poczucia własnej wartości, odkrywanie potencjału, który w nich 
drzemie oraz efektywne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnicy 
szkolenia trenowali umiejętność świadomej autoprezentacji, budowanie swobodnych 
relacji interpersonalnych, jak również utrwalali zdolności rozwiązywania konfliktów 
oraz radzenia sobie ze stresem w sytuacjach życia codziennego i zawodowego. 
Przygotowanie to odbyło się w terminie 24-28 lutego 2018 roku, w wymiarze 5h dla 
każdej z podgrup. 

ü Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, poruszające zagadnienia 
dotyczące zasad postępowania w miejscu stażu (na stanowisku pracy) oraz w czasie 
wolnym. Przygotowanie to rozpoczęło się w ramach zajęć szkolnych, a w poszerzonym 
zakresie odbyło się podczas pierwszych dni, po przybyciu na miejsce odbywania 
praktyk, tj. 9 kwietnia, a następnie 23 kwietnia 2018 roku. 

Każde szkolenie opierało się na indywidualnym, opracowanym specjalnie do projektu 
programie. Zaraz po zakończeniu rekrutacji uczestnicy otrzymali szczegółowy harmonogram 
szkoleń, które prowadzone były przez wykwalifikowanych nauczycieli ZSZ Nr 4, jak również 
doświadczonych lektorów i trenerów, na podstawie autorskich programów i materiałów 
dydaktycznych. Wszystkie zajęcia przeprowadzone zostały jako dodatkowe i miały miejsce 
w siedzibie szkoły przed planowanym wyjazdem 58 uczniów na staż zawodowy do Grecji. 

Dodatkowo, przeprowadzone zostało spotkanie organizacyjne przed wyjazdem 
uczniów do Grecji, na którym przedstawiono kwestie dotyczące bezpieczeństwa podczas 
podróży oraz pobytu uczestników na miejscu. Przedstawiono uczniom, jak i ich rodzicom 
wszelkie prawa i obowiązki, jak również zasady obowiązujące w trakcie trwania mobilności, 
kwestie merytoryczne i szczegóły organizacyjne. Pozwoliło ono na zapobieganie ryzyku 
i rozwianie wątpliwości, również za sprawą czasu dedykowanego na zadawanie pytań, które 
nurtowały młodzież. 

Całokształt przygotowań w takiej postaci i w podanym wymiarze godzin pozwolił 
uczniom na łatwiejsze nawiązywanie kontaktów ze współpracownikami i spotykanymi podczas 
stażu obcokrajowcami. Sprawił, że łatwiej odnaleźli się oni w międzykulturowym środowisku 
i uniknęli efektu szoku kulturowego po przyjeździe, łatwiej nawiązując relacje interpersonalne 
i pokonując istniejące bariery i uprzedzenia czy stereotypy. 

Obecność na zajęciach poświadczona została podpisami na listach obecności, 
przygotowanych na każde z zajęć w ramach poszczególnych bloków osobno. Na koniec cyklu 
wszystkich szkoleń, uczniom wystawione i wydane zostały zaświadczenia, poświadczające ich 
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 udział w szkoleniach w określonym wymiarze godzinowym i w odpowiednich terminach. 
Stanowi to jeden z elementów certyfikacji i walidacji, omówiony szczegółowo w części 
dotyczącej tego zagadnienia w niniejszej publikacji. 

 

 

EWALUACJA ODBYTYCH PRAKTYK ZAGRANICZNYCH 

W ramach realizacji projektu, dla wszystkich uczestników kształcących się w ramach 
3 zawodów, które włączone zostały w działania, zaplanowano realizację jednej miesięcznej 
mobilności zagranicznej, która odbyła się w terminie 9 kwietnia – 4 maja 2018 roku.  Wszyscy 
uczestnicy pracowali w greckich przedsiębiorstwach branży hotelarsko-gastronomicznej 
i ekonomicznej, realizując program obejmujący w sumie 160h. 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Uczestnicy odbywali swoją praktykę w greckich restauracjach hotelowych, realizując 
program praktyk zagranicznych ustalony z porozumieniu przedstawicieli ZSZ Nr 4 w Ostrołęce 
z partnerem greckim. Jako że praktyki odbywały się w okresie miesięcznym, wspólnie 
ustalono, że podzielone one zostaną na 2 części, a miejscami, w których uczniowie będą 
szlifować swoje umiejętności będzie hotel Delphi Beach w Eratini oraz Poseidon Palace 
w Leptokarii, z którymi partner współpracuje. Przedsiębiorstwa te były w stanie zapewnić 
odpowiednie warunki zakwaterowania, wyżywienia oraz realizację założonego wcześniej 
programu. W jego ramach poszczególne zadania realizowane były w dwóch częściach: 
kuchennej oraz restauracyjnej. W ten sposób uczestnicy mieli okazję rozwinąć kompetencje 
zawodowe w pełnym zakresie wymaganym dla absolwentów kierunku kształcenia 
zawodowego technik żywienia i usług gastronomicznych.  

Do zadań uczestników należało: 

ü zapoznanie z potrawami kuchni greckiej i technologią ich sporządzania 
z zastosowaniem przypraw regionalnych; 

ü ocena organoleptyczna i sensoryczna surowców stosowanych do produkcji potraw; 
ü prowadzenie obróbki wstępnej i właściwej surowców, w tym mięsa; 
ü obróbka termiczna surowców i półproduktów; 
ü przestrzeganie zasad wykonywania dekoracji potraw; 
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 ü prowadzenie prac porządkowych na swoim stanowisku pracy i w poszczególnych 
pomieszczeniach, dobierając do tego odpowiednie środki czystości; 

ü poznanie sposobów segregacji i utylizacji odpadów w lokalu; 
ü przygotowywanie sali konsumpcyjnej do przyjęcia gości wedle poznanych sposobów; 
ü ustawianie stołów i dobieranie nakrycia w zależności od rodzaju posiłku i typu klienta; 
ü doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym; 
ü posługiwanie się nowoczesnym wyposażeniem pomieszczeń kuchennych. 

 

TECHNIK HOTELARSTWA 

Uczestnicy odbywali swoją praktykę w greckich hotelach i restauracjach hotelowych, 
realizując program praktyk zagranicznych ustalony z porozumieniu przedstawicieli ZSZ Nr 4 
w Ostrołęce z partnerem greckim. Jako że praktyki odbywały się w okresie miesięcznym, 
wspólnie ustalono, że podzielone one zostaną na 2 części, a miejscami, w których uczniowie 
będą szlifować swoje umiejętności będzie hotel Delphi Beach w Eratini oraz Poseidon Palace 
w Leptokarii, z którymi partner współpracuje. Przedsiębiorstwa te były w stanie zapewnić 
odpowiednie warunki zakwaterowania, wyżywienia oraz realizację założonego wcześniej 
programu. W jego ramach poszczególne zadania realizowane były w każdej z 3 części hotelu: 
recepcyjnej, sypialnej oraz restauracyjnej. W ten sposób uczestnicy mieli okazję rozwinąć 
kompetencje zawodowe w pełnym zakresie wymaganym dla absolwentów kierunku 
kształcenia zawodowego technik hotelarstwa.  

Do zadań uczestników należało: 

ü zapoznanie z szeroką ofertą greckiego przemysłu turystycznego; 
ü witanie i żegnanie gości hotelowych; 
ü prowadzenie rozmów w języku angielskim z gośćmi oraz współpracownikami; 
ü udzielanie informacji o usługach świadczonych przez hotel; 
ü odbieranie telefonów, łączenie rozmów; 
ü przekazywanie pozostawianych przez gości informacji; 
ü rozliczanie należności za rozmowy telefoniczne; 
ü przyjmowanie korespondencji dotyczącej rezerwacji; 
ü odpowiednie reagowanie na wszelkie uwagi, skargi i opinie gości; 
ü stosowanie zasad zabezpieczanie mienia; 
ü zapewnianie właściwej obsługi bagażowej; 
ü przestrzeganie poznanych zasad wyposażania jednostki mieszkalnej zgodnie ze 

standardem hotelu; 
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 ü utrzymywanie pomieszczeń mieszkalnych i ogólnodostępnych w stałej gotowości 
eksploatacyjnej – tzw. housekeeping; 

ü właściwe gospodarowanie powierzonymi sprzętem i środkami pracy zgodnie 
z obowiązującymi zasadami ochrony środowiska, bhp, przeciwpożarowymi; 

ü praca w ramach serwisu restauracyjnego przy ekspedycji śniadań; 
ü utrzymywanie porządku na stanowiskach pracy. 

 

TECHNIK EKONOMISTA 

Uczestnicy odbywali swoją praktykę w greckich przedsiębiorstwach branży 
ekonomicznej, realizując program praktyk zagranicznych ustalony z porozumieniu 
przedstawicieli ZSZ Nr 4 w Ostrołęce z partnerem greckim. Jako że praktyki odbywały się 
w okresie miesięcznym, wspólnie ustalono, że podzielone one zostaną na 2 części, a miejscami, 
w których uczniowie będą szlifować swoje umiejętności będzie firma DOT Accounting 
w Eratini oraz Stavros Georgiadis Accounting w Leptokarii, z którymi partner współpracuje. 
Przedsiębiorstwa te były w stanie zapewnić realizację założonego wcześniej programu, 
a przedstawiciele Olympus Education Services dołożył wszelkich starań, aby cała 58-osobowa 
grupa została zakwaterowana w tych samych miejscach i tym samym również technicy 
ekonomiści mieszkali w hotelach we wskazanych miejscowościach, mając zapewnione 
odpowiednie warunki zakwaterowania, wyżywienia oraz możliwość realizacji założonego 
wcześniej programu. Dzięki realizacji powierzonych stażystom zadań, uczestnicy mieli okazję 
rozwinąć kompetencje zawodowe w pełnym zakresie wymaganym dla absolwentów kierunku 
kształcenia zawodowego technik ekonomista.  

Do zadań uczestników należało: 

ü zapoznanie z organizacją pracy w poszczególnych zakładach, ich specyfiką, 
priorytetami i celami funkcjonowania firm oraz podmiotów z nią współpracujących; 

ü poznanie struktury, poszczególnych działów oraz personelu przedsiębiorstw; 
ü wykonywanie prac biurowych zgodnie z zasadami BHP oraz ergonomii; 
ü obsługiwanie sprzętu biurowego; 
ü organizowanie pracy własnej; 
ü wykorzystywanie dostępnych materiałów biurowych i środków technicznych; 
ü sporządzanie i rejestrowanie podstawowych dokumentów; 
ü poznanie i przestrzeganie zasad przechowywania dokumentów i zabezpieczania 

danych oraz wykorzystywanie ku temu odpowiednich programów komputerowych. 
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 PROGRAM KULTUROWY 

W ramach realizacji projektu, dni weekendowe (w sumie było ich 6) dedykowane były 
programowi kulturowemu, który obejmował wycieczki do ważnych z punktu widzenia 
zapoznawania się z grecką kulturą miejsc, tj.: 

1. Delfy – dzięki odbyciu wizyty w tym mieście, młodzież miała okazję zapoznać się 
z antyczną historią Grecji, jej religią i wpływem na inne ośrodki kultury, jak również 
dowiedzieć się więcej o architekturze świątyń, tak charakterystycznych dla Delf. 

2. Nafpaktos – wizyta w mieście portowym, nazywanym stolicą turystyki w regionie Delf. 
Dzięki tej wycieczce uczniowie mieli okazję zapoznać się z gospodarką miejsc 
turystycznych i portowych, jak również pospacerować w przepięknych okolicznościach. 

3. Miasto Ateny – wycieczka do stolicy Grecji, objazd miasta i odwiedzenie jego 
najważniejszych zabytków, takich jak Akropol oraz jego Muzeum czy Agora Grecka. 
Uczestnicy mieli również okazję samodzielnie odkryć tajniki tego antycznego miasta, 
tak przepełnionego starożytną historią i bogatego w zapierające dech zabytki i widoki. 

4. Meteory – uczniowie mieli okazję odwiedzić miejsce wpisane na światową listę 
dziedzictwa UNESCO, tj. kompleks skalno-klasztorny w Meteorach i zwiedzić jeden 
z nich, tj. klasztor świętego Varlaama, gdzie zapoznali się z tajnikami życia mnichów 
i sposobami wznoszenia tych niesamowitych budowli. 

5. Stary Panteleimon – zapoznanie się z historią wioski oraz historią przenoszenia miast 
greckich, kiedy gospodarka nie pozwalała na ich dalsze utrzymanie. Młodzież miała 
również okazję zdegustować regionalne specjały, takie jak rozmaite herbatki, domowo 
wyrabiane miody czy kupić naturalne mydła i zioła. 

6. Skiathos – rejs statkiem na wyspę, na której uczestnicy mieli okazję zapoznać się 
z typowo wyspiarskim stylem życia, poczynając od specyficznej zabudowy, poprzez 
sposób spędzania wolnego czasu, na transporcie wodnym kończąc. Uczestnicy mieli 
okazję odwiedzić wyspę, na której nagrywano fragmenty filmu Mamma Mia!, poopalać 
się na tzw. złotej plaży (Kukunaris) oraz nauczyć się typowo greckich tańców, takich jak 
Zorba czy Sirtaki, dzięki niesamowitej atmosferze na statku podczas samego rejsu. 
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 OCENA SATYSFAKCJI 

Ewaluacja stażu polegała przede wszystkim na zbadaniu czy założone cele projektu 
zostały zrealizowane. Odbywało się to poprzez systematyczne sprawdzanie dzienniczków 
praktyk przez opiekunów, przebywających z uczestnikami na miejscu przez cały okres pobytu 
w Grecji oraz wywiady indywidualne z uczniami, podczas których rozmówcy mogli swobodnie 
wyrażać swoje opinie o praktykach i o firmach, w których je realizowali. 

Zespół koordynujący przeprowadził również 2 ankiety – połówkową i końcową dla 
uczestników stażu, w których zbadano nastawienie do realizacji praktyk, cele osobiste 
uczestników, nabyte kompetencje językowe, zawodowe i tzw. kompetencje miękkie. Wyniki 
tych ankiety, poszerzone o wyniki Indywidualnych raportów uczestników wypełnianych 
w systemie Mobility Tool+ przyczyniły się do oceny czy główne założenia projektu, a w jego 
ramach – stażu zagranicznego – zostały osiągnięte. 

Zgodnie z tym, jakich odpowiedzi uczestnicy udzielili w ramach ankiet sprawdzających 
poziom ich satysfakcji po odbytym stażu zagranicznym (indywidualne raporty uczestnika 
wypełniane w systemie Mobility Tool, omówione bardziej szczegółowo w części poświęconej 
temu tematowi niniejszej publikacji), można wyciągnąć wniosek, iż średnio ponad 90% 
uczestników było zadowolonych ze wszystkich aspektów związanych z: organizacją, realizacją 
oraz opieką podczas realizacji projektu. Stwarza to świetne perspektywy zarówno dla samych 
uczestników, jak też dla instytucji wysyłającej i przyjmującej. Ponadto jest to potwierdzenie 
zasadności realizacji tego typu projektu dla odpowiednich grup młodzieży, która będzie 
tworzyć europejską wspólnotę, zarówno pod względem socjalnym jak i zawodowym.  
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 MONITOROWANIE I OPIEKA MENTORSKA 

Podczas trwania całego projektu wszelkie działania podejmowane w jego ramach były 
monitorowane przez koordynatora oraz osoby wspierające cały proces – byli to głównie 
wychowawcy oraz Dyrektor szkoły. Podczas samego stażu zaś wszystkie działania uczestników 
były monitorowane i wspierane przez wyznaczonych przez organizację przyjmującą i firmy 
mentorów, ekspertów, którzy nie tylko pomagali i udzielali wszelkich niezbędnych informacji 
przy realizacji powierzonych zadań, ale również monitorowali zgodność programu praktyk 
z ich realnym wymiarem. Wspierani byli w tym przez opiekunów wysłanych do Grecji wraz 
z uczestnikami z ramienia szkoły w liczbie w sumie 6.  

Postępy czynione przez uczestników praktyk były weryfikowane regularnie poprzez 
formę ustną, tj. w postaci rozmów na zakończenie dnia, a także zbierania opinii w trakcie 
wykonywania konkretnych zadań. Przeprowadzane były one przez osoby odpowiedzialne za 
poszczególne sfery realizacji projektu – na miejscu odbywania stażu właśnie przez opiekunów 
z ramienia szkoły oraz przedstawicieli partnera greckiego, a także samych pracodawców. 
Prowadzenie z uczestnikami rozmów odnośnie napotykanych trudności, stanu zdrowia, 
przebiegu stażu czy oceny miejsc pracy, a także pozostawanie przez nauczycieli w stałym 
kontakcie z opiekunami stażu, pozwoliły na szybkie i skuteczne implementowanie potrzeb 
uczestników do realizowanego programu, zapewniając im z jednej strony – najwyższy możliwy 
stopień bezpieczeństwa, z drugiej zaś – tworząc jak najlepsze środowisko do rozwoju. 

Refleksja, o jaką proszeni byli regularnie uczestnicy umożliwiła im szersze spojrzenie na 
swoją rolę oraz jej analizę w konkretnych przedsięwzięciach i zadaniach. Dodatkowo, 
prowadzone były szczegółowe dzienniczki praktyk, przydzielone do każdego uczestnika 
indywidualnie, w których uczniowie zapisywali wykonywane każdego dnia czynności oraz 
kompetencje, jakie w ich ramach nabyli. Ponadto, już w Polsce, po powrocie młodzieży 
z mobilności, nauczyciele dokonali weryfikacji umiejętności i wiedzy praktykantów, 
wystawiając im tym samym ocenę z obowiązkowych praktyk, które każdy z nich musi odbyć 
w wymiarze miesięcznym, celem uzyskania tytułu technika. 

W zależności od fazy projektu, a także istniejących w jej ramach potrzeb uczestników, 
w monitorowanie zaangażowanych było od jednej do kilku osób jednocześnie. Aby jeszcze na 
etapie realizacji projektu starać się go ulepszać, organizowano cykliczne spotkania 
z uczestnikami oraz przeprowadzono ankiety ewaluacyjne, o których wspomniano już 
wcześniej, a których analiza, przedstawiona została kompleksowo w kolejnych częściach 
niniejszego raportu.  
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 WALIDACJA I CERTYFIKACJA STAŻU 

Udział w projekcie, jak również w jego ramach – w miesięcznej mobilności zagranicznej, 
został potwierdzony szeregiem dokumentów. Pierwszym typem były zaświadczenia 
potwierdzające udział w przygotowaniach do projektu, tj. w szkoleniu kulturowym 
(w wymiarze 10 godzin), w szkoleniu językowym, w tym z zakresu języka angielskiego 
(w wymiarze 30 godzin) oraz podstaw języka greckiego (w wymiarze 15 godzin), jak również 
w zajęciach pedagogiczno-psychologicznych z elementami doradztwa zawodowego 
(w wymiarze 5 godzin). 

Kolejnymi dokumentami były certyfikaty uczestnictwa wydane przez organizację 
przyjmującą oraz wysyłającą w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Z racji tego, 
że staż odbywał się w dwóch przedsiębiorstwach – uczniowie otrzymali osobne dokumenty 
z obu firm, zawierające daty oraz miejsce odbywania praktyk. Certyfikaty te sporządzono 
w oparciu o oficjalne wzory Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz opatrzono 
pieczątkami i podpisami Dyrekcji szkoły oraz Prezesa organizacji przyjmującej. 

Dodatkowym potwierdzeniem zdobytych umiejętności i kompetencji jest wystawiony 
przez ZSZ Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce już po zakończeniu mobilności dokument Europass-
Mobilność, wpisujący się w proces walidacji rezultatów projektu. Jego zapisy uzgodnione 
zostały we współpracy z partnerem, korzystając z jego doświadczenia w zakresie realizacji 
projektów mobilnościowych dofinansowanych ze środków unijnych. Dokument wypełniony 
został więc w szczegółowo wymienione nabyte podczas Europejskiej Ścieżki Kształcenia 
umiejętności i kompetencje, jak również zakres wykonywanych czynności i cele projektu. 
Dokument ten wystawiono – podobnie jak certyfikaty – w dwóch wersjach językowych 
i również został podpisany i podstemplowany przez partnera przyjmującego, tj. Olympus 
Education Services, ZSZ Nr 4 w Ostrołęce oraz potwierdzony przez "Krajowe Centrum 
Europass".  

Ponadto, uczniowie mieli za zadanie codziennie, na bieżąco uzupełniać dzienniczki 
praktyk zawodowych. Stanowiąc dokumenty pozwalające na zaliczenie obowiązkowej 
praktyki zawodowej w ramach realizowanej ścieżki kształcenia, były one też formą utrwalenia 
wiedzy i potwierdzenia umiejętności i kompetencji, jakie uczniowie nabyli w ramach 
poszczególnych dni, realizując ustalony wcześniej program. Każdy dzienniczek zawierał 
dodatkowy element w postaci oceny i opisowej opinii o praktykancie, wystawianej przez 
przebywających na miejscu opiekunów uczestników, w porozumieniu z opiekunami 
poszczególnych kierunków oraz formalnego, pisemnego potwierdzenia odbycia stażu 
zagranicznego z pieczątką i podpisem partnera. Obie te oceny wystawione zostały na 
specjalnie ku temu przygotowanych wzorach druków, tak po zakończeniu jednej, 
2-tygodniowej części praktyk w miejscowości Eratini, jak i drugiej – w Leptokarii.  
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 Przeprowadzony w opisany powyżej sposób proces certyfikacji i walidacji efektów 
kształcenia sprawia, że uczestnicy projektu – posiadając odpowiednio udokumentowane 
umiejętności, z większą swobodą i łatwością mogą korzystać z możliwości oferowanych przez 
europejski rynek pracy, gdzie szczególnie mile widziane są wszelkie praktyki i staże 
zagraniczne, na których młodzi ludzie mają szansę nie tylko zdobyć umiejętności zawodowe, 
ale i interpersonalne, ułatwiające porozumienie się z obcokrajowcami. Bez wątpienia 
możliwości takie oferują projekty realizowane z funduszy unijnych, w tym programów takich 
jak Erasmus+. Wystawienie wszystkich certyfikatów i sporządzenie dokumentów zgodnie 
z powszechnie przyjętymi wzorami i wytycznymi projektowymi, w dwóch wersjach językowych 
sprawia, że nabyte kwalifikacje są czytelne i uznawalne we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej, wspierając tym samym przyszłego absolwenta w staraniach o pracę. 

Dzięki posiadanym dokumentom uczestnicy projektu zyskają dodatkowe atuty 
w oczach przyszłych pracodawców, którzy już na starcie wymagają odpowiedniego poziomu 
wiedzy i umiejętności. Udokumentowanie zdobytych specjalistycznych umiejętności pomoże 
im z całą pewnością na dalszej ścieżce kariery – certyfikaty bowiem dokumentują 
najważniejsze osiągnięcia stażystów i stanowią dodatkowy dokument istotny dla pracodawcy, 
pokazując zaangażowanie i aktywność młodzieży podczas procesu edukacji szkolnej. 
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 EWALUACJA UPOWSZECHNIANIA REZULTATÓW PROJEKTU 

W ramach implementacji projektu, na bieżąco podejmowane były działania mające na 
celu szerzenie wiedzy odnośnie podobnych inicjatyw, jak i promocję działań w ramach 
działania pt. „Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla przyszłych kucharzy, hotelarzy 
i ekonomistów”. Podzielone one były na kilka etapów, wśród których wyróżnić należy: 

ü Akcję informacyjną poprzedzającą udział młodzieży w projekcie, omówioną 
szczegółowo w podrozdziale dotyczącym rekrutacji; 

ü Promowanie projektu na etapie realizacji mobilności; 
ü Upowszechnianie rezultatów projektu w końcowej fazie jego realizacji, realizowaną 

od momentu powrotu młodzieży z Grecji. 

 

PROMOWANIE PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACJI MOBILNOŚCI 

Podczas pobytu 58-osobowej grupy uczestników w Grecji, koordynatorzy projektu, we 
współpracy z samymi uczestnikami oraz ich opiekunami, przebywającymi w miejscach 
odbywania stażu, prowadzili akcję informacyjną oraz relację na bieżąco z przebiegu 
mobilności. Odbywała się ona równolegle na stronie szkoły oraz na Facebooku ZSZ Nr 4 im. 
A. Chętnika w Ostrołęce. 

Przebieg relacji na fanpage’u szkolnym na Facebooku można prześledzić klikając 
w poniższe linki: 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2215063945445813&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2215503025401905&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2215504162068458&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2217308948554646&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2217309631887911&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2217310381887836&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2217914491827425&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2218544548431086&id=1982
911318661078 
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 ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2219528791665995&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2221348711484003&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2221353941483480&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2222117344740473&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2225286091090265&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2225290057756535&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2225293487756192&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2225873821031492&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2227686117516929&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2227691597516381&id=1982
911318661078 

ü https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2229553497330191&id=1982
911318661078 

Natomiast przebieg relacji na stronie internetowej projektu obrazują poniższe wycinki ze 
strony www ZSZ Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce: 
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 W międzyczasie pojawiła się również wzmianka o projekcie na fanpage’u na Facebooku 
partnera greckiego, tj. Olympus Education Services, wraz z krótką informacją o zakresie 
realizowanych czynności oraz współpracy. Post ten można zobaczyć pod linkiem: 
https://www.facebook.com/olympuseducationgreece/posts/450519292043092.  

 

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU W KOŃCOWEJ FAZIE JEGO 
REALIZACJI 

Projekt pt. „Zagraniczna praktyka zawodowa szansą dla przyszłych kucharzy, hotelarzy 
i ekonomistów” był promowany również po zakończeniu głównego działania, które odbyło się 
w jego ramach, tj. po powrocie uczniów ze staży zagranicznych. Osoby zaangażowane 
w implementację projektu, we współpracy z uczniami, będącymi jego głównymi 
beneficjentami były zobowiązane do dzielenia się z innymi nabytym doświadczeniem, 
informacjami o sposobach pozyskiwania środków unijnych oraz realizacji podobnego typu 
inicjatyw o skali międzynarodowej. 

Projekt, jego idea i rezultaty były ponadto promowane przy okazji udziału ZSZ Nr 4 
w Ostrołęce w następujących wydarzeniach: 

ü Targi Edukacyjne organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Ostrołęce, 
ü Targi Edukacyjne w gminie Łyse i Miastkowo, 
ü uroczystości szkolne, np. "Obrzędy i Tradycje Polskie – Wielkanoc 2018", 
ü Dni Otwarte organizowane w szkole dla gimnazjalistów, 
ü konkursy międzyszkolne organizowane w szkole dla uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych i gimnazjalistów, np. Międzynarodowe obchody dni tabliczki mnożenia 
i liczby Pi, 

ü konkursy języka polskiego i języka angielskiego, 
ü Dni Przedsiębiorczości. 

Sporządzone i przygotowane przez samych uczestników przy wsparciu i pomocy 
nauczycieli materiały pojawiały się na bieżąco na tablicach ogłoszeniowych w szkole, w sekcji 
utworzonej specjalnie na potrzeby informacji dotyczących projektu. Na zebraniach z rodzicami 
oraz spotkaniach w ramach społeczności szkolnej (z uczniami, nauczycielami, w ramach rad 
pedagogicznych) rozdano ulotki promocyjne oraz za każdym razem przewijał się na nich roll-
up przygotowany specjalnie na potrzeby realizacji inicjatywy, przez co logo, daty realizacji 
działania i sposób finansowania były wszystkim znane. 

Na terenie ZSZ Nr 4 im. A. Chętnika w Ostrołęce dnia 10.10.2018 r., tj. na krótko przed 
zakończeniem działań podejmowanych w ramach projektu odbyło się również wydarzenie 
upowszechniające zorganizowane przez samych uczestników, przy wsparciu opiekunów, 
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 którzy przebywali z młodzieżą na miejscu. Na konferencji podsumowującej projekt uczestnicy 
zaprezentowali szerszej publiczności to czego się nauczyli, przedstawili standardy odbywania 
staży i miejsca swoich praktyk. Przygotowane przez nich prezentacje, liczne aktywności, jak 
nauka greckich słówek czy typowo greckich tańców, jak Zorba czy Syrtaki sprawiły, że wszyscy 
udali się w wirtualną podróż do Grecji, w tym na wyspę Skiathos, do kompleksu skalno-
klasztornego w Meteorach, do Aten, Delf, a także hoteli, w których młodzież mieszkała 
i miejsc, w których odbywała swoje praktyki zawodowe. Technicy żywienia i usług 
gastronomicznych zadbali również o degustację, dzięki czemu każdy mógł osobiście 
spróbować typowo greckich specjałów, jak np. prawdziwa sałatka grecka. Na owo spotkanie 
podsumowujące, poza uczniami z młodszych roczników, zaproszeni zostali również 
przedstawiciele władz lokalnych, w tym Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęka – Jerzy 
Grabowski, jak również lokalni przedsiębiorcy, którzy w przyszłości zechcą skorzystać 
z prezentowanych rozwiązań w swoich firmach, a jednocześnie mieli okazję dowiedzieć się 
jakiego typu zajęcia młodzież odbywała w ramach swoich praktyk i jakie nabyli w ich ramach 
doświadczenie. 

O spotkaniu wspomniały również lokalne media, tj. portal Moja Ostrołęka. Pod linkiem: 
https://www.moja-ostroleka.pl/art/1539173622/greckie-praktyki-uczniow-zsz-nr-4-
podsumowane-zdjecia ukazał się krótki tekst odnośnie zrealizowanego spotkania 
upowszechniającego, zawierający informację o podstawowych założeniach projektu, jak 
również jego efektach i wymiernych korzyściach, jakie dzięki niemu osiągnęła młodzież. Przy 
artykule umieszczona została również galeria zdjęć, a sam news uzyskał ponad 1500 odsłon. 

Przy każdej okazji przedstawiciele beneficjenta upowszechniali wiedzę o samym 
programie. Zespół koordynujący dzielił się zdobytą wiedzą i doświadczeniem na temat 
programu oraz swojego projektu z innymi instytucjami o podobnym profilu (szkoły zawodowe 
w regionie) i pozostałymi, które chciałyby aplikować o podobne środki w przyszłości. Swoimi 
doświadczeniami i innymi rezultatami projektu dzielili się i nadal dzielą się stażyści, 
współpracując na co dzień z innymi uczniami, jak również spotykając się w gronie rodzinnym 
czy w swoim najbliższym otoczeniu. 

Ponadto, rezultaty projektu w postaci krótkich opisów oraz zdjęć obrazujących 
przebieg praktyk zebrane zostały w formie broszury poprojektowej. Ukazała się ona w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej szkoły pod linkiem: http://www.zsz4-
ostroleka.com/pliki/20180607ZSZNr4wOstrolece.pdf 
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jak również na Fanpage’u ZSZ Nr 4 w Ostrołęce na Facebooku pod linkiem: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2276086766010197&id=198291131
8661078. Opracowane w takiej formie rezultaty zostały zaprezentowane również podmiotom 
współpracującym ze szkołą w zakresie kształcenia zawodowego, tj. organ prowadzący (Miasto 
Ostrołęka), pracodawcy, Powiatowy Urząd Pracy itp., dając im wyobrażenie co rzeczywiście 
przynosi taki projekt i jak młodzież ma szansę się w trakcie jego trwania rozwinąć. 

Wszystkie dokumenty oraz materiały promocyjne oznaczone zostały odpowiednimi 
logotypami projektowymi, co zapewniało odpowiednią widoczność oraz ukazywało źródło 
finansowania, zgodnie z wymogami Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
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 PODSUMOWANIE INDYWIDUALNYCH RAPORTÓW UCZESTNIKÓW 
W SYSTEMIE MOBILITY TOOL+ 

OCENA KWESTII ORGANIZACYJNYCH 

Kwestie organizacyjne obejmowały: 

ü Zakwaterowanie, 
ü Organizację podróży, 
ü Wsparcie instytucji wysyłającej w ramach zgłaszanych kwestii organizacyjnych, 
ü Wsparcie instytucji przyjmującej w ramach zgłaszanych kwestii organizacyjnych. 
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OCENA WSPARCIA I OGÓLNEGO ZADOWOLENIA Z PROJEKTU 

Jak oceniasz mentoring i wsparcie otrzymane ze strony organizacji przyjmującej? 

Bardzo zadowolony 36 Raczej niezadowolony 0 
Raczej zadowolony 20 Bardzo niezadowolony 0 
Nie mam zdania 2 
 
Organizacja przyjmująca otrzymała wysoką ocenę pod względem wsparcia oraz 

mentoringu podczas realizacji projektu, co ukazuje 36 odpowiedzi „Bardzo zadowolony” oraz 
20 ocen „Raczej zadowolony” z 58 ankietowanych uczestników. 96% uczestników oceniło 
pozytywnie mentoring i wsparcie otrzymane ze strony partnera. Co więcej tylko 
2 uczestników nie miało zdania na ten temat, a żaden uczestnik nie ocenił tej współpracy 
w negatywny sposób. 

 

Jakie jest twój ogólny stopień zadowolenia z uczestnictwa w mobilności Erasmus+? 

Bardzo zadowolony 46 Raczej niezadowolony 0 
Raczej zadowolony 11 Bardzo niezadowolony 0 
Nie mam zdania 1 

 
Młodzi ludzie pozytywnie ocenili uczestnictwo w mobilności Erasmus+ w tym aż 46 

z 58 ankietowanych uznało, że było „Bardzo zadowolonych”, a 11 uczestników „Raczej 
zadowolonych”, natomiast 1 uczestnik nie miał zdania na ten temat. Co więcej, żaden 
z ankietowanych nie miał negatywnych wrażeń po odbyciu stażu zagranicznego w ramach 
programu mobilnościowego. Daje to 98% pozytywnych opinii na temat przeprowadzonej 
mobilności. 
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PYTANIA OTWARTE 

Prosimy o opisanie dobrych i złych stron stażu. 

Uczestnicy samodzielnie, na podstawie zdobytych doświadczeń wymieniali dobre i złe 
strony stażu, z podkreśleniem przeważającej liczby tych pozytywnych aspektów. Poniżej 
znajdują się odpowiedzi wszystkich ankietowanych: 

1 – Podczas wyjazdu do naszej dyspozycji był lekarz oraz tłumacz, który w razie potrzeby nam 
pomagał. W hotelu mieliśmy zapewnione bezpieczeństwo. W razie wątpliwości mieliśmy 
wskazaną osobę, która nam wszystko tłumaczyła i pomagała rozwiązać kłopot, który powstał 
podczas stażu. 

2 – Miałam możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą. Był to produktywnie spędzony 
czas. Nabyłam nowe umiejętności, które przydadzą mi się w przyszłym życiu zawodowym. 

3 – Dobrymi stronami mobilności było poznanie nowej kultury, zawarcie nowych znajomości, 
nabycie wielu kompetencji i doświadczeń. Złą stroną był zdecydowanie za krótki czas stażu. 

4 – Był to bardzo dobrze spędzony czas, który mnie bardzo dużo nauczył. Według mnie wadą był 
za długi czas trwania stażu (4 tygodnie to zdecydowanie za długo). 

5 – Uzyskaliśmy pomoc w zakresie swojej pracy. Świetna opieka zdrowotna. Nasi opiekunowie 
wspierali nas, gdy nie radziliśmy sobie z jakimiś problemami. 

6 – Mogłam poznać kulturę i zwyczaje Grecji. Podniosłam swoje umiejętności. 

7 – Uzyskałam pomoc w zakresie swojej pracy. W razie potrzeby mogłam liczyć na lekarza, który 
był na miejscu. Mogłam otrzymać pomoc od mentora. 

8 – W razie potrzeby lekarz był zawsze dostępny. Tłumacz pomagał w rozumieniu innych. Zawsze 
mogłam liczyć na pomoc organizatorów stażu. 

9 – Zawsze mogłam liczyć na pomoc przy pracy. Na miejscu był dostępny w razie potrzeby lekarz. 
Atmosfera była bardzo przyjemna. Zostałam dobrze wprowadzona do obowiązków. 

10 – Był dostępny lekarz, gdy ktoś go potrzebował, tłumacz pomagał, gdy ktoś czegoś nie mógł 
zrozumieć. 

11 – Uważam, że staż podniósł moje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Dał mi możliwość 
poznania nowych miejsc, nowej kultury i nowych ludzi. 
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12 – Był to produktywnie spędzony czas – możliwość odbycia praktyk zawodowych za granicą. 
Nabyłam nowe kompetencje, które przydadzą mi się w przyszłym życiu zawodowym. 

13 – Był to produktywnie spędzony czas. Z pewnością przyda mi się w przyszłym życiu 
zawodowym. Nabyłam nowe kompetencje, a także bardzo podobała mi się możliwość 
porozumiewania się w innych językach. 

14 – Mogłam liczyć na wsparcie oraz na wytłumaczeniu czegoś czego nie rozumiałam. Można 
było liczyć na pomoc w zakresie tłumaczenia. Można było liczyć na wsparcie ze strony lekarza. 

15 – Zaletami projektu było to, że poszerzyłam swoją wiedzę, zwiedziłam ten piękny kraj, 
poznałam nowych ludzi. Jedyną wadą była podróż. 

16 – Uzyskałam pomoc, gdy jej potrzebowałam. Miałam zapewnionego lekarza na miejscu. 
Mogłam w każdej chwili zgłosić się do mentora, gdy czegoś nie wiedziałam. Na miejscu była 
osoba, która była naszym tłumaczem. 

17 – W każdej sytuacji mogłam liczyć na pomoc od opiekuna. Wprowadził nas bardzo dobrze do 
obowiązków i pracy w nowym miejscu. Atmosfera przez cały wyjazd była bardzo przyjemna. 

18 – Uzyskaliśmy pomoc, w razie potrzeby została nam udzielona pomoc lekarska, mogliśmy 
zgłosić się do mentora, jeśli czegoś potrzebowaliśmy. 

19 – Dzięki odbytemu stażowi młodzi ludzie mogą poznać kulturę innych krajów oraz nauczyć się 
nowych rzeczy. 

20 – W przypadku koniecznego tłumaczenia mój mentor bez problemów tłumaczył wszystko, 
gdy był potrzebny lekarz, mentor bez problemu wzywał go do hotelu. 

21 – Zostałem we właściwy sposób objęty opieką podczas odbywania praktyk.   

22 – Dobra opieka. Nowe doświadczenie. Całokształt bardzo dobry. Złych stron nie zauważyłem. 

23 – Dobrą stroną było to, że przydało mi się to w zawodzie. Mogliśmy poznać kulturę grecką, 
mogliśmy odbyć praktyki zawodowe za granicą, zdobyć kompetencje zawodowe, zwiedzić różne 
zabytki greckie. Miałam możliwość przebywania w hotelach o wysokich standardach. 

24 – Otrzymywałam wsparcie za każdym razem, kiedy go potrzebowałam, jestem zadowolona 
z wykonywanej pracy mentorów podczas praktyk. 

25 – Bardzo mi się podobała praca w recepcji, w której wszystko zostało omówione i pokazano 
jak obsługiwać gościa hotelowego. 
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26 – To był bardzo dobrze spędzony czas. Staż bardzo mi pomógł w rozwinięciu moich 
kompetencji. Pomimo że byliśmy na nim miesiąc, był za krótki, ponieważ dalej chciałbym 
poszerzać swoje umiejętności w takim pięknym kraju, wśród znakomitych ludzi. 

27 – Staż, który odbyłam w Grecji bardzo mi pomógł, rozwinęłam wiele swoich umiejętności, 
bardzo podobała mi się możliwość porozumiewania się w innych językach, np. angielski, grecki. 
Mimo, iż staż trwał miesiąc, chciałam zostać dłużej i poszerzać swoje umiejętności. Jedyną złą 
stroną była atmosfera w hotelu Poseidon Palace. 

28 – Cała grupa otoczona była opieką, zostało zapewnione całkowite poczucie bezpieczeństwa. 

29 – Podobało mi się, ciekawie spędziłam czas pracując, ucząc się i zwiedzając. Żałuję, że praktyki 
trwały tak krótko. Udało mi się troszkę poznać kulturę grecką. 

30 – Podobała mi się praca w recepcji, ponieważ nauczyłam się tam nowych ciekawych rzeczy. 

31 – W miarę możliwości udzielono mi pomocy. 

32 – Dobre strony: znajomość nowych języków, wycieczki, przebywanie w hotelu o wysokim 
standardzie, zapoznanie z kulturą. Złe strony: staż był za krótki według mnie. 

33 – Wszystko przebiegało w bardzo miłej atmosferze, otrzymałem odpowiednie wsparcie i nikt 
nie był obojętny na moją osobę, według mnie czas trwania stażu był za krótki. 

34 – Nowe możliwości pracy. Przeciętna pomoc ze strony organizacyjnej. 

35 – W miarę możliwości mogłam liczyć na pomoc i wsparcie od mentorów. 

36 – Był to dobry czas na odbycie stażu w Grecji, mogliśmy przebywać w hotelu o dobrym 
standardzie, poznać kulturę grecką. Zdecydowanie te praktyki mogły trwać dłużej. 

37 – Dobre: Zapewnienie opieki lekarza, reagowanie na uszczerbki zdrowotne praktykantów, 
pomoc w tłumaczeniu. Złe: Długi okres trwania stażu, wykonywane czynności podczas stażu 
w małym stopniu nauczyły mnie czegoś nowego oraz były nie do końca adekwatne do mojego 
zawodu. 

38 – Bardzo dobrze spędzony czas, fajna atmosfera na praktykach, możliwość zamieszkania 
w bardzo wysokich standardach hotelowych, bardzo miła obsługa. 

39 – Uważam, że w przyszłości przyda mi się to, że miałam okazję brać udział w tym projekcie. 
Jedyna zła strona tego projektu była czasami atmosfera ze strony pracowników hotelu Poseidon 
Palace. Zdarzało się to kilkakrotnie. Mimo wszystkiego cieszę się, że daliśmy sobie z tym radę. 
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40 – Podniosłam swoje umiejętności w wielu dziedzinach, na przykład w języku angielskim. Złych 
stron stażu nie zauważyłam, jestem z niego bardzo zadowolona. 

41 – Gdy potrzebowałam pomocy była mi zawsze udzielona lub gdy miałam pytania zawsze 
dostałam na nie odpowiedź. 

42 – Uważam, że nasz mentor był bardzo dobry, zawsze nam pomagał rozwiązywać konflikty 
i wspierał nas w trudnych chwilach. Jestem bardzo zadowolona z jego pracy. Zawsze nam 
wszytko tłumaczył, gdy była taka potrzeba. 

43 – Uzyskaliśmy pomoc w przypadku potrzeby. Gdy mieliśmy jakieś pytania mogliśmy się zgłosić 
do swojego mentora lub opiekuna. 

44 – Mentor starał się dla nas jak najlepiej, pomagał w rozwiązywaniu konfliktów, jest bardzo 
doświadczonym mentorem w swojej branży, jestem zadowolona z jego działań, w razie potrzeby 
zawsze tłumaczył nam z języka na język, był wzorem do naśladowania! 

45 – Ten projekt dużo mi dał, ponieważ mogłam nabyć kompetencje zawodowe. Miałam 
możliwość przebywania w hotelach o wysokich standardach. Odbyłam praktyki za granicą, a nie 
w Polsce co daje mi możliwość znalezienia lepszej pracy w przyszłości. 

46 – Uważam, że nasz mentor spisał się bardzo dobrze. Zawsze pomagał, gdy było potrzebne 
jakieś tłumaczenie, był bardzo miły i sympatyczny, bardzo dobrze się z nim współpracowało. 

47 – Dobrą stroną stażu jest sam pobyt w Grecji i poznanie historii i kultury tego państwa. Drugim 
plusem jest zwiększenie możliwości dostania pracy na rynku europejskim. Jedynym minusem 
stażu był zbyt krótki pobyt w Grecji. 

48 – Praktyki w Grecji bardzo mi się przydały. Jestem świadoma swoich kompetencji i tego czego 
się nauczyłam. Miałam możliwość pracy w hotelach o wysokich standardach i zobaczyć jak to 
wszystko działa w takich miejscach. 

49 – Mentor był aktywny oraz pomocny i wyrozumiały pomagał nam, gdy byliśmy w potrzebie. 
Dawał dobre rady. 

50 – Uzyskaliśmy pomoc w przypadku potrzeby – gdy mieliśmy jakieś pytania, zawsze udzielano 
nam na nie odpowiedzi. 

51 – Mogłem poznać ciekawe osoby, które też brały udział w projekcie, ale też mogłem poznać 
interesujące osoby w Grecji. 
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52 – Z wyjazdu jestem bardzo zadowolony, ponieważ z każdym problemem mogliśmy się zgłosić, 
na każde nasze pytanie uzyskaliśmy odpowiedź i jak potrzebowaliśmy pomocy lub podpowiedzi 
to ją uzyskaliśmy. 

53 – Dzięki temu projektowi nauczyłam się dużo o pracy, której uczę się w szkole, mogłam 
zwiedzić Grecję, jak i nauczyć się kultury tego kraju. Miałam możliwość przebywania i nauki 
w hotelu o wysokich wymaganiach. Poznałam osoby z innych klas i szkół. 

54 – Dzięki temu projektowi mogłam odwiedzić Grecję. Poznać ten piękny kraj i jego kulturę. 
Miałam możliwość przebywania w hotelach o wysokich standardach. Poznałam osoby z innego 
stażu. 

55 – Czas w Grecji był bardzo fajnie spędzony, ten wyjazd dał mi dużo do rozwinięcia swojej 
kariery zawodowej. Jedyną złą stroną była zła organizacja pracowników hotelu Poseidon Palace. 
Niekiedy panowała niemiła atmosfera. 

56 – Mentor wykonywał swoją pracę w pełni swoich możliwości.  

57 – Byłam bardzo zadowolona z otrzymanego mentoringu, gdy tylko potrzebowałam pomocy 
albo z czymś sobie nie radziłam miałam się do kogo zwróci bez żadnych obaw. 

58 – Dzięki udziałowi w projekcie miałam okazję pracować w swoim zawodzie. Mogłam zwiedzić 
Ateny, Meteory, Delfy. Zdobyłam również kompetencje zawodowe. 

 
Wszyscy uczestnicy wymienili pozytywne strony udziału w projekcie, co więcej jako 

najczęściej wymieniane negatywne aspekty pojawiały się zbyt krótki lub zbyt dugi czas 
projektu. Należy zwrócić uwagę na wymienione pozytywne strony w tym: bardzo dobra 
obsługa i pomoc mentora na miejscu, dostępność tłumacza oraz w razie potrzeby lekarza, 
rozwinięcie swoich cech osobistych oraz uzyskanie doświadczenia zawodowego czy 
praktycznych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w przyszłości.  

 

Jakie były twoje najważniejsze wrażenia z wyjazdu? Prosimy o wskazanie zarówno 
pozytywnych, jak i negatywnych aspektów. 

Uczestnicy mieli okazje podzielić się swoimi przemyślenia po przyjeździe w zakresie 
swoich wrażeń – tych pozytywnych i negatywnych oraz wykazać, czy zostały spełnione ich 
oczekiwania związane z tego typu aktywnością. 

1 – Najbardziej podobały mi się wycieczki, które były organizowane podczas wyjazdu. Dzięki nim 
mogłam poznać kulturę Grecji oraz jej język. Miejsce pracy bardzo mi odpowiadało. Opiekunowie 
oraz obsługa hotelu była miła i skora do pomocy. 
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2 – Atmosfera podczas praktyk i całego wyjazdu była bardzo przyjemna. 

3 – Najważniejszymi doświadczeniami pozytywnymi było poznanie nowych ludzi, kultury 
i nabycie kompetencji, a negatywną za krótki pobyt. 

4 – Zintegrowałem się z osobami nie tylko ze swojej szkoły, ale także innymi stażystami 
przebywającymi razem ze mną w Grecji. Jedzenie w drugim hotelu (Poseidon Palace) mi nie 
smakowało. 

5 – Cały wyjazd uważam za udany i nie widzę żadnych negatywnych aspektów. Największe 
i najważniejsze wrażenie odniosłam zwiedzając piękne i malownicze miasteczka, miasta i zabytki. 

6 – Poznałam wiele ciekawych miejsc i ludzi podczas miłej atmosfery. 

7 – Cały wyjazd uważam za udany, nie znajduję żadnych negatywnych aspektów. Największe 
wrażenie zrobiły na mnie organizowane wycieczki. 

8 – Pozytywne wrażenie wywarły na mnie wycieczki organizowane podczas wyjazdu. Byłam 
zadowolona z miejsca pracy i prowadzących praktyk. Nie zawsze udzielana mi pomoc była od 
opiekunów wyjazdu. Podróż autokarem nie spełniła moich oczekiwań. Nie podobała mi się 
nadmierna opiekuńczość i nachalność opiekunów. 

9 – Zdobyłam wiedzę, która przyda się w moim zawodzie. Największe wrażenia wywarły na mnie 
wycieczki, dzięki którym poznałam nowe przepiękne miejsca oraz kulturę. 

10 – Największym wrażeniem były organizowane wycieczki, podobały mi się miejsca, które 
mogłam zwiedzić i poznać bardziej kulturę. Obsługa hotelu była też bardzo miła i chętna do 
pomocy. Negatywnym aspektem jest za to podróż – była ona bardzo męcząca i niewygodnie było 
spędzić w autokarze ponad 30 GODZIN.   

11 – Na wyjeździe panowała bardzo pozytywna i miła atmosfera. Grupa bardzo integrowała się 
podczas całego wyjazdu. 

12 – Atmosfera panująca na praktykach była bardzo przyjemna. 

13 – Panująca atmosfera była bardzo przyjazna i chętnie uczestniczyłam w każdej z czynności 
wykonywanych podczas trwania praktyk. 

14 – Zapoznałam się z nowym miejscem pracy oraz z inną strukturą organizacyjną pracy. Dzięki 
temu wyjazdowi mogłam podszkolić się z języka angielskiego. Zapoznałam się z nową kulturą. 

15 – Poznanie nowych ludzi, kultury greckiej oraz zwiedzenie kraju. 

16 – Zobaczyłam wiele pięknych miejsc. Widoki były przepiękne. Poznałam wiele ciekawych 
ludzi. Poznałam kulturę oraz smaki tego kraju. Jedynym negatywem tego wyjazdu była droga, 
którą musieliśmy przebyć, bo zajęła ona nam sporo czasu, bo ponad 30 godzin. 
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17 – Nabyłam umiejętności które pozwolą mi w dalszej drodze naukowej. Największe wrażenie 
zrobiły dla mnie wycieczki, przez które nauczyłam się kultury i pokazały mi piękne miejsca 
w Grecji. 

18 – Pozytywne: piękne widoki, możliwość poznania innych kultur oraz zwyczajów, praca 
w dobrej atmosferze, poznanie nowego języka, wysoka jakościowo organizacja pracy, 
zadowalające zakwaterowanie, bardzo fajny kontakt z mentorem. 

19 – Najważniejsze dla mnie wrażenia było to, że mogłam zwiedzić Grecję oraz dzięki projektowi 
nauczyć się nowych rzeczy oraz poznać wielu wspaniałych ludzi. 

20 – Podobało mi się to, że przez te praktyki zagraniczne poznałam jaka jest praca w innym kraju, 
poznałam także inną kulturę, mogłam zwiedzić dużo ciekawych miejsc w których nigdy nie 
byłam. 

21 – Piękno walorów naturalnych Grecji.   

22 – Wyjazd był bardzo dobrze zorganizowany. Wycieczki były bardzo ciekawe. Nabyte 
doświadczenia bezcenne. 

23 – W Grecji na praktykach była fajna, wesoła atmosfera. Doświadczyłam nowych kompetencji 
w kierunku mojego zawodu. 

24 – Moimi najważniejszymi wrażeniami były wycieczki, poznanie nowych ludzi. Jedynym 
negatywnym aspektem tego wyjazdu było to, że wyjazd trwał krótko. 

25 – Byłam bardzo zadowolona z wycieczek organizowanych w czasie w wolnym, w którym 
mogłam poznać piękne zakątki pięknej Grecji. 

26 – Na stażu w Grecji bardzo podobała mi się atmosfera panująca wśród młodzieży, duża 
integracja pomiędzy innymi praktykantami. 

27 – Podobała mi się atmosfera, komunikacja z personelem, integracja między naszą grupą ze 
szkoły, integracja między innymi szkołami oraz wszelkie wyjazdy, które były organizowane. 

28 – Dzięki temu, iż staż trwał miesiąc, mieliśmy możliwość zwiedzenia wielu miejsc w Grecji oraz 
lepszego zapoznania i oswojenia się z kulturą tego państwa. Przebywanie w dwóch różnych 
zakładach pracy dało możliwość zdobycia wielu doświadczeń. 

29 – Było to ciekawe doświadczenie, które pomoże mi w pracy zawodowej. Grecja mi się bardzo 
podobała. 

30 – Doznania kulturowe, radość z pracy i organizacji czasu wolnego. 

31 – Podobała mi się kultura, widoki Grecji, poznanie nowych ludzi było dla mnie czymś 
interesującym. Spróbowanie nowych potraw. Poznanie języka greckiego. 
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32 – Mogłam zwiedzić piękna Grecję. 

33 – Zintegrowałem się z ludźmi z mojej szkoły – dużo się nauczyłem oraz dużo świata 
zobaczyłem – jedzenie mi nie smakowało. 

34 – Zbyt długi okres stażu. Poznanie obcej kultury. Szlifowanie umiejętności językowych. Nowe 
umiejętności. 

35 – Pozytywne aspekty to takie, że podobały mi się bardzo zorganizowane wycieczki, to, że 
miałam możliwość poznać nową kulturę i nowych ludzi. Negatywnym aspektem wyjazdu było to, 
że wyjazd trwał trochę za długo. 

36 – Mogłam podziwiać piękno Grecji, była fajna atmosfera, było można zintegrować się z innymi 
osobami odbywającymi praktyki. 

37 – Najważniejsze wrażenia to pobyt za granicą i praca z nowymi ludźmi, poznanie ciekawych 
osób, wspomnienia związane ze zwiedzonymi miejscami i atrakcjami. Negatywne jak wyżej. 

38 – Nowe doświadczenia z nowymi ludźmi w pracy jak i poza pracą, bardzo fajne prace grupowe 
– tak samo się integrowaliśmy i poznawaliśmy. Lepsze relacje z nauczycielami 

39 – Fajna atmosfera. Pobyt w ciepłym klimacie kraju. Piękne widoki. 

40 – Największe wrażenie zrobiły na mnie miejsca, w których byłam i możliwość poznania ich 
historii. Negatywnie oceniam ilość czasu jaki tam spędziłam – był za krótki. 

41 – Największe wrażenia zrobiły na mnie wycieczki. Jedną z najlepszych wycieczek była 
wycieczka na Skiathos, która była bardzo dobrze zorganizowana. Były zabawy, tańce i rozmowy 
z kapitanem oraz zdjęcia, które zostaną na zawsze w mojej pamięci. 

42 – Najważniejszym wrażeniem z wyjazdu uważam, że były wszystkie widoki które widziałam, 
przełamałam bariery co do języka angielskiego. Poznałam kulturę grecką. 

43 – Bardzo przyjemna atmosfera; zadowolenie z pracy; piękne widoki; bardzo ciekawe 
wycieczki. 

44 – Możliwość wyjazdu miesięcznego do Grecji, szkolenia języka angielskiego oraz nie tylko! 
Wycieczki w rożne miejsca, poznanie innych ludzi i kultury. 

45 – Była bardzo przyjazna atmosfera. Całą grupą zintegrowaliśmy się i fajnie spędziliśmy czas. 

46 – Bardzo podobało mi się poznanie innej kultury, mogłam zobaczyć jak wiele rożni się Grecja 
od Polski, mogłam poznać wielu ciekawych ludzi dzięki czemu mogłam podszkolić swój język 
angielski, bardzo podobały mi się też wycieczki i rejs statkiem. 

47 – Było fajnie, nie było żadnych negatywnych aspektów. 
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48 – Była bardzo miła atmosfera i przyjaźni ludzie. Każdy przyjmował zarówno pytania jak i uwagi 
z uśmiechem i próbował dążyć do tego, aby nam było jak najlepiej i dobrze się pracowało. 
Wycieczki kulturowe również zrobiły swoje. Te widoki sprawiły, że chce się tam wrócić. 
Zintegrowaliśmy się zarówno z grupą, jak i nauczycielami. 

49 – Bardzo dobrze i przyjemnie spędziłam tam czas. Poznałam wiele nowych osób. Nauczyłam 
się wielu przydatnych w przyszłości rzeczy. Zwiedziłam piękne miejsca, których prawdopodobnie 
nigdy nie miałabym okazji odwiedzić. 

50 – Piękne widoki; bardzo przyjazna atmosfera; zadowolenie w grafiku pracy; super wycieczki; 
ciekawe wspomnienia.  

51 – Poznanie tradycji, kultury oraz ciekawych miejsc w Grecji. 

52 – Do najważniejszych wrażeń z wyjazdu mogę zaliczyć wycieczki, które były organizowane dla 
nas. Jedną z lepszych wycieczek była podróż statkiem na wyspę Skiathos, gdzie na statku był 
świetnie zorganizowany nasz czas w trakcie podróży na wyspę. Również do pozytywnych wrażeń 
mogę zaliczyć zakwaterowanie i posiłki. Do negatywów mogę zaliczyć brak ogólnego dostępu do 
basenu przez pierwszy tydzień w hotelu Poseidon Palace. 

53 – Dzięki stażowi zintegrowaliśmy się z grupą. Miałam możliwość wypłynięcia w rejs statkiem 
i zobaczenia, podziwiania widoków na wyspie – Skiatos. 

54 – Ten wyjazd bardziej zintegrował naszą grupę. Zwiedziliśmy Grecję, ale przede wszystkim 
Ateny, które są pięknym miastem. Miałam możliwość po raz pierwszy płynąć statkiem i zwiedzić 
wyspę Skiatos. 

55 – W Grecji wiele się nauczyłam, pozwiedzałam wiele zabytków, które do tej pory mogłam 
zobaczyć tylko w Internecie. Panowała przemiła atmosfera. 

56 – Odbycie wycieczki do Aten, przetwórni oliwek stołowych, poznanie historii wyroczni 
w Delfach, odbycie rejsu na wyspę Skiatos. 

57 – Zwiedziłam wiele interesujących miejsc w Grecji, dogłębnie poznałam grecką kulturę 
i podejście do życia, poznałam również wiele ciekawych osób zamieszkałych za granicą, od 
których mogłam się wiele nauczyć i dowiedzieć o innych państwach. 

58 – Praktyki były super. Jestem bardzo zadowolona z wyjazdu. Z chęcią bym mogła jechać 
jeszcze raz i na pewno polecam skorzystać z tego typu okazji innym. 

 
Uczestnicy wyjazdu ocenili pozytywnie swój udział na wielu płaszczyznach realizacji 

projektu. Jako mocne strony zostały wymienione: poznanie interesujących miejsc oraz ludzi 
z Polski i Grecji, zdobycie dodatkowych umiejętności językowych, osobowościowych, 
interpersonalnych, jak też poznanie historii i kultury innego kraju. Jako negatywne aspekty 
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 pojawiała się długa droga z Polski oraz zbyt krótki czas trwania projektu, który przez wszystkie 
osoby został uznany za godny polecenia i pełen ciekawych doświadczeń.  

 

OCENA NAUCZANIA 

Kategoria „Nauczanie” odnosi się do dwóch aspektów poruszanych podczas wyjazdu, czyli 
wartości merytorycznej nauczania oraz jakości metod nauczania. 

Wartość merytoryczna nauczania 

Bardzo wysoki 28 
Wysoki 26 
Przeciętny 4 

 
Spośród 58 ankietowanych uczestników, aż 26 oceniło wartość merytoryczną nauczania 

jako „Bardzo wysoką”, natomiast 26 jako „Wysoką”. Tylko 4 osoby uznały, że była ona na 
poziomie przeciętnym, a żadna nie oceniła jej negatywnie. Ukazuje to profesjonalizm 
w przygotowaniu od strony merytorycznej, zarówno kadry nauczającej jak i opiekunów na 
miejscu. 93% ankietowych w sposób pozytywny oceniło wartość merytoryczną nauczania 
podczas realizowanego projektu. 
 

Jakość metod nauczania 

Bardzo wysoki 24 
Wysoki 29 
Przeciętny 5 

 
Jakość metod nauczania została oceniona równie wysoko, jak poprzednie kryterium 

i zyskała 91% pozytywnych odpowiedzi w tym aż 24 najwyższe: „Bardzo wysoki” i 29 – 
„Wysoki”. Różne sposoby nauczania oraz szeroki wachlarz kompetencji mentorów i osób 
zajmujących się tą częścią projektu podczas jego trwania przyniósł wiele pozytywnych korzyści 
w kształceniu młodzieży oraz ich rozwoju.  
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OCENA POZIOMU INTEGRACJI 

Integracja podczas realizowanego projektu została oceniona w trzech aspektach: 
w codziennym życiu z pracownikami organizacji przyjmującej, z miejscowymi uczniami oraz 
z innymi stażystami zza granicy. 

 

W codziennym życiu 
z pracownikami organizacji 

przyjmującej 

Z miejscowymi 
uczniami 

Z innymi stażystami zza 
granicy (np. w ramach 

Erasmus+) 
Bardzo wysoki 19 24 22 
Wysoki 33 18 20 
Przeciętny 6 9 9 
Niski 0 2 2 
Bardzo niski 0 2 3 
Nie dotyczy 0 3 2 

 
Poziom integracji w codziennym życiu z pracownikami organizacji przyjmującej został 

oceniony na bardzo pozytywnie, ponieważ aż 52 z 58 uczestników oceniło go na bardzo 
wysokim oraz wysokim poziomie, co daje 89% pozytywnych odpowiedzi. Ponadto pojawiło 
się 6 ocen przeciętnych i żadna negatywna. Kwestia integracji z miejscowymi uczniami 
zyskała 42 pozytywne oceny, tak jak kwestia integracji z innymi stażystami zza granicy. Oceny 
te potwierdzają odpowiednią opiekę organizacji przyjmującej, jak też działania prowadzące do 
rozwijania się współpracy i integracji zarówno pomiędzy miejscowymi uczniami jak też innymi 
stażystami zza granicy. 

 

OCENA KWESTII INFORMACYJNYCH 

Część 1. 

 

Udzielono mi wystarczającej 
pomocy w znalezieniu 

odpowiedniej organizacji 
przyjmującej 

Miejsce odbywania 
stażu spełniło moje 

wymagania 

Dokładnie wiedziałem co 
mam robić i czego mam się 
nauczyć podczas stażu za 

granicą 
Zdecydowanie tak 43 39 44 
Raczej tak 13 17 12 
Nie mam zdania 2 2 2 
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 Trzy pierwsze kategorie dotyczące kwestii informacyjnych zostały ocenione 
pozytywnie przez zdecydowaną większość ankietowanych. Na pytanie czy udzielono 
wystarczającej pomocy 43 osoby udzieliły odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, a 13 osób 
udzieliło odpowiedzi „Raczej tak”, natomiast 2 osoby nie miały zdania, w związku z czym ten 
aspekt oceniło pozytywnie 96% osób.  

Miejsce odbywania stażu zostało ocenione równie wysoko, ponieważ 39 uczestników 
uznało, że: zdecydowanie spełniło ono ich oczekiwania, a 17 uczestników udzieliło 
odpowiedzi „Raczej tak”, natomiast tylko 2 osoby nie miały zdania, a nikt nie ocenił 
negatywnie tego czynnika. W związku z czym udzielono 96% pozytywnych odpowiedzi. 

Trzeci aspekt, czyli wiedzę na temat zasadności stażu oraz wykonywanych podczas 
niego zadań pozytywnie oceniło 96% uczestników, w tym 44 udzieliło odpowiedzi 
„Zdecydowanie tak”, a 12 osób – „Raczej tak”, 2 osoby nie miały zdania. 
 

Część 2. 

 

Czas trwania stażu był 
wystarczający do 

spełnienia moich potrzeb 
szkoleniowych 

Zaproponowane 
działania były 

bezpośrednio związane 
z moimi potrzebami 

szkoleniowymi 

Zapewniono mi 
odpowiedni sprzęt 

Zdecydowanie tak 45 43 44 
Raczej tak 11 13 13 
Nie mam zdania 1 1 1 
Raczej nie 1 1 0 

 
Kolejne czynniki ocenianie przez uczestników podczas odbytego projektu to: 

1. czas trwania stażu w stosunku do potrzeb szkoleniowych, 
2. związek działań z potrzebami szkoleniowymi, 
3. zapewnienie odpowiedniego sprzętu. 

Pierwszy z nich został oceniony pozytywnie przez 56 z 58 uczestników, czyli 96%, jedna 
osoba nie miała zdania, a jedna oceniła, że raczej nie był wystarczający. Drugi aspekt został 
oceniony równie pozytywnie – 56 ankietowanych udzieliło pozytywnych odpowiedzi, w tym 
43 odpowiedziały „Zdecydowanie tak”, a 13 – „Raczej tak”, czyli 96% osób potwierdziło 
związek zaproponowanych działań z ich potrzebami szkoleniowymi, ponadto jedna osoba 
nie miała zdania, a jedna udzieliła odpowiedzi „Raczej nie”. Trzeci aspekt – dostępność 
odpowiedniego sprzętu, został oceniony najwyżej, ponieważ aż 57 z 58 uczestników oceniło 
go pozytywnie, co daje 98% takich odpowiedzi. W tym 44 osoby odpowiedziały na 
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 postawione pytanie „Zdecydowanie tak”, a 13 osób – „Raczej tak”, natomiast jedna osoba 
nie miała zdania.   

 

Część 3. 

 

Wiedziałem kim jest osoba odpowiedzialna za 
zapewnienie mi pomocy w realizacji mojego 

programu stażu oraz sprawdzenie moich 
wyników 

Moja organizacja 
wysyłająca służyła mi 

pomocą podczas stażu 

Zdecydowanie tak 49 49 
Raczej tak 8 9 
Nie mam zdania 1 0 

 
Ostatnie dwa czynniki związane z kwestiami informacyjnymi i organizacyjnymi, które 

oceniali uczestnicy dotyczyły: wiedzy kim jest osoba odpowiedzialna za zapewnienie im 
pomocy w realizacji programu stażu oraz sprawdzenie jego wyników, a druga: pomocy ze 
strony organizacji wysyłającej podczas stażu. Pierwsza została oceniona pozytywnie przez 57 
ankietowanych, czyli 98%, natomiast jedna osoba nie miała zdania. W tym 49 osób udzieliło 
odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, a 8 osób – „Raczej tak”. Drugi aspekt, czyli pomoc 
organizacji wysyłającej został oceniony dobrze przez wszystkich uczestników, czyli udzielono 
100% pozytywnych odpowiedzi, w tym 49 – „Zdecydowanie tak”, a 9 osób – „Raczej tak”. 

 

OCENA ROZWINIĘTYCH KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI 

Część 1. 

 

Kompetencje 
w dziedzinie 
matematyki, 

nauki 
i technologii 

Kompetencje cyfrowe (np. 
korzystanie z Internetu, mediów 

społecznościowych oraz komputerów 
stacjonarnych na potrzeby mojej 

nauki, pracy oraz dla celów 
osobistych) 

Umiejętność nauki 
(niezależne 
planowanie 

i realizowanie własnej 
ścieżki nauki) 

Zdecydowanie tak 11 23 28 
Raczej tak 27 21 27 
Nie mam zdania 16 11 3 
Raczej nie 4 2 0 
Zdecydowanie nie 0 1 0 
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 Pierwsze trzy aspekty związane z kompetencjami dotyczyły: 

1. kompetencji w dziedzinie matematyki, nauki i technologii, 
2. kolejne kompetencji cyfrowych (np. korzystanie z Internetu mediów 

społecznościowych oraz komputerów stacjonarnych na potrzeby nauki, pracy oraz 
dla celów osobistych), 

3. następne dotyczyły umiejętności nauki (niezależnego planowania i realizowania 
własnej ścieżki kariery). 

Pierwsza kategoria została oceniona zdecydowanie dobrze przez 11 osób, raczej 
dobrze przez 27 osób, 16 osób nie miało zdania, a 4 osoby uznały, że udział w mobilności raczej 
nie podniósł ich kompetencji w tej dziedzinie nauki. Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 38 z 58 
osób, czyli 65%, natomiast negatywnej tylko 4 osoby. 

Drugą kategorię oceniło zdecydowanie dobrze 23 uczestników, raczej dobrze – 21 
uczestników, 11 nie miało zdania, 2 osoby raczej nie podniosły swoich kompetencji, natomiast 
1 osoba zdecydowanie nie podniosła swoich kompetencji. 75%, czyli 44 z 58 uczestników 
oceniło pozytywnie tę kategorię, natomiast 3 osoby oceniły ją negatywnie. 

Trzecia kategoria została ocenione następująco: zdecydowanie dobrze przez 28 
uczestników, raczej dobrze przez 27 uczestników, natomiast 3 nie miało zdania. W związku z 
czym 55 z 58 osób oceniło ten aspekt pozytywnie, co daje 94% dobrych ocen. 

 

Część 2. 

 

Kompetencje społeczne 
i obywatelskie (np. 

docenianie wartości innych 
kultur i lepsze rozumienie 

takich koncepcji jak 
demokracja, 

sprawiedliwość, równość, 
obywatelstwo, prawa 

obywatelskie) 

Poczucie inicjatywy 
i przedsiębiorczości 

(np. jak rozwinąć 
pomysł i wcielić go 

w życie) 

Świadomość 
i wyrazistość 

kulturowa (np. 
prezentowanie siebie 
w sposób kreatywny 

czy lepsze rozumienie 
sztuki i mediów) 

Zdecydowanie tak 35 26 35 
Raczej tak 22 31 22 
Nie mam zdania 1 1 0 
Raczej nie 0 0 1 
 
Kolejne aspekty ocenianie przez uczestników, które były związane z kompetencjami 
i umiejętnościami to: 
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 1. kompetencje społeczne i obywatelskie (w tym docenianie wartości innych kultur 
i lepsze rozumienie takich koncepcji jak demokracja itp.), 

2. poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości (np. jak rozwinąć pomysł i wcielić go w życie), 
3. świadomość i wyrazistość kulturowa (np. prezentowanie siebie w sposób kreatywny 

czy lepsze rozumienie sztuki i mediów). 

Pierwszy z nich został oceniony następująco: zdecydowanie dobrze przez 35 
uczestników, raczej dobrze przez 22 uczestników, natomiast 1 nie miał zdania. W związku 
z czym 57 z 58 osób oceniło te kompetencje pozytywnie co daje 98% takich odpowiedzi. 

 Drugą kwestię zdecydowanie dobrze oceniło 26 uczestników, raczej dobrze 31 
uczestników, natomiast 1 nie miał zdania. W związku z czym 57 z 58 osób oceniło pozytywnie 
ten aspekt, co daje 98% dobrych odpowiedzi. 

 Trzecia kwestia została natomiast oceniona następująco: zdecydowanie dobrze przez 
35 uczestników, raczej dobrze przez 22 uczestników, a 1 uczestnik ocenił te kompetencje 
negatywnie, tj. udzielił odpowiedzi „Raczej nie”. W związku z tym – 57 z 58 osób przyznało 
pozytywną ocenę, czyli 98% ankietowanych. 
 

Część 3.  

 

Logiczne myślenie 
i wyciąganie 
wniosków 
(zdolności 

analityczne) 

Znajdowanie rozwiązań 
w trudnych lub 

nietypowych sytuacjach 
(zdolności rozwiązywania 

problemów) 

Planowanie 
i organizowanie 

zadań i czynności 

Zdecydowanie tak 36 36 37 
Raczej tak 20 20 20 
Nie mam zdania 2 2 1 

 
Kolejne ocenianie czynniki związane z projektem to: 

1. logiczne myślenie i wyciągnie wniosków (zdolności analityczne), 
2. znajdowanie rozwiązań w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności 

rozwiązywania problemów), 
3. planowanie i organizowanie zadań i czynności. 

Pierwszy aspekt oceniony został zdecydowanie dobrze przez 36 uczestników, raczej 
dobrze przez 20 uczestników, natomiast 2 osoby nie miały zdania. W związku z czym 96% 
uczestników oceniło go pozytywnie.  
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  Drugi aspekt został oceniony tak samo i również uzyskał 96% pozytywnych 
odpowiedzi. Natomiast trzeci uzyskał aż 57 pozytywnych odpowiedzi, w tym: 37 
„Zdecydowanie tak” oraz 20 – „Raczej tak”, natomiast jedna osoba nie miała zdania, co daje 
98% pozytywnych odpowiedzi. 
 

Część 4. 

 

Umiejętność 
współpracy 

w grupie 

Poprawa technicznych/ 
zawodowych 
umiejętności/ 
kompetencji 

Zwiększenie pewności 
siebie i przekonania 

o swoich umiejętnościach 

Zdecydowanie tak 46 45 39 
Raczej tak 12 12 18 
Raczej nie 0 1 1 

 
Kolejna część pytań dotyczyła: 

1. współpracy w grupie, 
2. poprawienia własnych technicznych oraz zawodowych umiejętności i kompetencji, 
3. przekonania o swoich umiejętnościach. 

Pierwszy aspekt ankietowani ocenili pozytywnie, w tym 46 zaznaczyło odpowiedź 
„Zdecydowanie tak” na to pytanie, a 12 osób – „Raczej tak”. Wszystkie 58 odpowiedzi było 
zatem pozytywnych co daje 100% zadowolenia z tej współpracy.  

Drugi aspekt został również oceniony pozytywnie – w tym przypadku 57 z 58 osób 
oceniło go dobrze, w tym 45 udzieliło odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, 12 – „Raczej tak”, 
natomiast 1 osoba uznała, że „raczej nie” podniosła swoich umiejętności. Wynik ten równa 
się 98% pozytywnych odpowiedzi.  

Trzecia część została oceniona następująco: 39 uczestników udzieliło odpowiedzi 
„Zdecydowanie tak”, 18 – „Raczej tak”, natomiast 1 uczestnik – „Raczej nie”. 

 

Część 5. 

 

Lepiej znam swoje 
mocne i słabe 

strony 

Potrafię współpracować 
z osobami z innych środowisk 

i kultur 

Potrafię się lepiej 
adaptować i odnajdywać 

w nowych sytuacjach 
Zdecydowanie tak 36 42 38 
Raczej tak 19 16 20 
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 Nie mam zdania 2 0 0 
Raczej nie 1 0 0 

 
Na aspekty dotyczące: 

1. poznania swoich mocnych i słabych stron, 
2. umiejętności współpracy z osobami z innych środowisk i kultur, 
3. adaptowania się i odnajdywania w nowych sytuacjach. 

Ankietowani na wszystkie powyższe kwestie udzielili w większości pozytywnych 
odpowiedzi. W kontekście pierwszej z nich odpowiedzieli następująco: 36 osób 
„Zdecydowanie tak”, 19 osób – „Raczej tak”, 2 osoby nie miały zdania, natomiast 
1 odpowiedziała „Raczej nie”.   

Drugie pytanie zostało ocenione przez 100% osób pozytywnie, z czego 42 osoby 
zaznaczyły odpowiedź „Zdecydowanie tak, 16 osób – „Raczej tak”. 

 Trzecie pytanie otrzymało 38 odpowiedzi „Zdecydowanie tak” oraz 20 odpowiedzi 
„Raczej tak”, co oznacza, że 100% osób potrafi się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych 
sytuacjach. 
 

Część 6. 

 

Potrafię myśleć 
i analizować 

informacje w sposób 
krytyczny 

Jestem bardziej 
tolerancyjny w stosunku 

do innych osób 
i zachowań 

Jestem bardziej ciekawy 
i otwarty na nowe 

wyzwania 

Zdecydowanie tak 28 43 44 
Raczej tak 28 12 13 
Nie mam zdania 2 3 1 
 
Kolejna część kwestii dotycząca kompetencji i umiejętności odnosi się do: 

1. zdolności myślenia i analizowania informacji w sposób krytyczny, 
2. większej tolerancji do innych osób i zachowań, 
3. większej ciekawości i otwartości na nowe wyzwania. 

Uczestnicy ocenili pierwszy aspekt w następujący sposób: 28 osób odpowiedziało na to 
pytanie „Zdecydowanie tak”, 28 osób – „Raczej tak”, natomiast 2 nie miały zdania na ten 
temat, co daje 96% pozytywnych odpowiedzi.  
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  Drugie pytanie zostało ocenione następująco: 43 osoby uznały, że „Zdecydowanie 
tak” – podniosły tę umiejętność, 12 osób – „Raczej tak”, natomiast 2 nie miały zdania na ten 
temat. Daje to 94% pozytywnych odpowiedzi. 

 Trzecie pytanie z kolei oceniono następująco: 44 osoby wybrały odpowiedź 
„Zdecydowanie tak”, 13 osób – „Raczej tak”, a 1 osoba nie miała zdania na ten temat. 
W związku z czym współczynnik odpowiedzi pozytywnych wynosi 98%. 
 

Część 7. 

 

Planuję aktywniej angażować 
się w życie społeczne 
i polityczne w moim 

środowisku 

Jestem bardziej 
zainteresowany 

codziennymi wydarzeniami 
na świecie 

Lepiej podejmuję 
decyzje 

Zdecydowanie tak 31 25 31 
Raczej tak 16 27 22 
Nie mam zdania 8 2 4 
Raczej nie 3 4 1 

 
Na pytania o aspekty dotyczące: 

1. zwiększenia aktywności w kontekście angażowania się w życie społeczne i polityczne 
w najbliższym środowisku, 

2. zwiększenia zainteresowania codziennymi wydarzeniami na świecie, 
3. lepszego podejmowania decyzji 

uczestnicy w zdecydowanej większości udzielali pozytywnych odpowiedzi. Na pierwsze 
pytanie 31 osób udzieliło odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, 16 osób – „Raczej tak”, 8 osób 
nie miało zdania, a 3 uznały, że „Raczej nie” rozwinęły tej umiejętności. 81% ankietowanych 
oceniło pozytywnie rozwój tej umiejętności po projekcie.  

  Drugie pytanie uzyskało 25 odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, 27 – „Raczej tak”,  
2 osoby nie miały zdania, natomiast 4 odpowiedziały „Raczej nie”. W związku z czym 89% osób 
pozytywnie oceniło wzrost zainteresowania codziennymi wydarzeniami na świecie.  

 Trzeci aspekt został oceniony następująco: 31 osób uznało, że zdecydowanie 
rozwinęło tę umiejętność, 22 osoby odpowiedziały „Raczej tak”, 4 osoby nie miały zdania na 
ten temat, natomiast 1 odpowiedziała, że „Raczej nie” podniosła tych zdolności. 53 z 58 osób 
pozytywnie odniosła się do tego pytania co daje 91%. 
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 Część 8. 

 

Bardziej interesuję 
się sprawami Europy 

Sądzę, że wzrosły moje 
szanse na to, aby 

otrzymać nową lub lepszą 
pracę 

Mam lepsze 
wyobrażenie na temat 
moich celów i aspiracji 

zawodowych 
Zdecydowanie tak 18 44 32 
Raczej tak 28 14 24 
Nie mam zdania 8 0 2 
Raczej nie 4 0 0 

 
Kolejna grupa aspektów z zakresu kompetencji i umiejętności to: 

1. większe zainteresowanie sprawami Europy, 
2. wzrost szans na otrzymanie nowej lub lepszej pracy, 
3. lepsze wyobrażenie na temat celów i aspiracji zawodowych. 

Uczestnicy projektu na pierwszy z tych aspektów udzielali następujących odpowiedzi: 18 
osób „Zdecydowanie tak”, 28 osób „Raczej tak”, 8 osób nie miało zdania, natomiast 4 osoby 
odpowiedziały „Raczej nie”. W związku z czym 79% osób udzieliło pozytywnej odpowiedzi. 

 Druga poruszona kwestia została oceniona w 100% pozytywnie. 44 osoby udzieliły 
odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, natomiast 14 osób – „Raczej tak”. 

 Trzeci aspekt to 32 odpowiedzi „Zdecydowanie tak”, 24 – „Raczej tak”, natomiast 
2 osoby nie miały zdania na ten temat. W związku z powyższym – ten aspekt został oceniony 
pozytywnie przez 96% ankietowanych osób. 
 

Część 9. 

 

Mam lepsze możliwości 
znalezienia stażu lub 

zatrudnienia w swoim 
kraju 

Jestem lepiej 
przygotowany do 

podejmowania zadań 
wymagających większej 

odpowiedzialności 

Mogę sobie wyobrazić 
pracę w innym kraju 

w przyszłości 

Zdecydowanie tak 39 40 41 
Raczej tak 19 18 15 
Raczej nie 0 0 2 
 
Kolejna część pytań dotyczyła: 

1. otrzymania lepszych możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia w swoim kraju, 
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 2. lepszego przygotowania do podejmowania zadań wymagających większej 
odpowiedzialności, 

3. możliwości wyobrażenia sobie pracy w innym kraju w przyszłości. 

Na pierwsze z nich uczestnicy odpowiedzieli następująco: 39 osób – „Zdecydowanie tak”, 
19 – „Raczej tak”. Daje to 100% pozytywnych odpowiedzi. 

Druga kwestia otrzymała następujące odpowiedzi: 40 osób zaznaczyło 
„Zdecydowanie tak”, 18 – „Raczej tak”. Wynika z tego, iż padło 100% pozytywnych 
odpowiedzi. 

Trzecie pytanie otrzymało zaś następujące odpowiedzi: 41 – „Zdecydowanie tak”, 15 
– „Raczej tak”, natomiast 2 osoby zaznaczyły opcję „Raczej nie”. W związku z czym 96% osób 
zaznaczyło pozytywną odpowiedź. 

 

Część 10. 

 

Mogę sobie wyobrazić pracę w kraju 
odbycia stażu w przyszłości 

Chciałbym pracować w środowisku 
międzynarodowym 

Zdecydowanie tak 33 26 
Raczej tak 22 24 
Nie mam zdania 1 6 
Raczej nie 1 2 
Zdecydowanie nie 1 0 

 
Ostatnia część pytań dotyczyła: 

1. pracy w kraju odbycia stażu w przyszłości, 
2. chęci pracowania w środowisku międzynarodowym. 

Na pierwszy aspekt uczestnicy odpowiedzieli następująco: 33 osoby „Zdecydowanie 
tak”, 22 osoby – „Raczej tak”, 1 osoba nie miała zdania, 1 odpowiedziała „Raczej nie” i 1 – 
„Zdecydowanie nie”. W związku z tym 94% osób udzieliło pozytywnej odpowiedzi. 

Drugi aspekt zebrał następujące wyniki: 26 osób – „Zdecydowanie tak”, 24 – „Raczej 
tak”, 6 osób nie miało zdania, a 2 udzieliły odpowiedzi „Raczej nie”. Zdecydowana większość 
osób odniosła się pozytywnie do tej kwestii, tj. w sumie 86%.  
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 PODSUMOWANIE ANKIET EWALUACYJNYCH 

Z racji tego, że uczestnicy projektu odbywali miesięczną praktykę w dwóch różnych 
miejscowościach, a co za tym idzie – w dwóch różnych przedsiębiorstwach, ankiety 
ewaluacyjne również zostały podzielone. Pierwszą część z nich przeprowadzono po pierwszej 
części staży (2 tygodnie) – drugą zaś po upływie całych 4 tygodni w ramach mobilności. 

 

ANKIETY POŁÓWKOWE 

  OCENA ŚREDNIA 
Lp. Pytanie 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
1 W jakim stopniu projekt, a w jego 

ramach udział w praktykach 
zawodowych spełnił Twoje 
oczekiwania? 

17 17 20 3 1 0 0 0 0 0 8,79 

2 Jaka jest Twoja ogólna ocena stażu 
zawodowego? 24 16 15 2 1 0 0 0 0 0 9,03 

3 Jak oceniasz organizację stażu 
zawodowego (program, godziny 
pracy itp.)? 

20 13 13 8 4 0 0 0 0 0 8,64 

4 Jak oceniasz jakość praktyk 
zawodowych i ich wartość 
merytoryczną? 

18 22 10 5 2 1 0 0 0 0 8,79 

5 Jak oceniasz przydatność praktyk 
zagranicznych w kształtowaniu 
Twojej ścieżki kariery? 

36 13 5 3 0 1 0 0 0 0 9,36 

6 Jak oceniasz zaangażowanie 
i kontakt z opiekunami praktyk/ 
mentorami/tutorami? 

30 14 4 2 5 3 0 0 0 0 8,91 

7 Jak oceniasz kontakt i wsparcie 
otrzymane od osób odpowie-
dzialnych za organizację projektu? 

30 11 7 7 3 0 0 0 0 0 9,00 

8 Jak oceniasz stopień swojego 
zadowolenia z realizowanego 
programu kulturowego oraz 
organizacji czasu wolnego? 

34 10 9 4 1 0 0 0 0 0 9,24 

9 Czy podczas odbywania praktyk 
nabyłeś(aś) bądź uzupełniłeś(aś) 
swoją wiedzę dotyczącą standardów 
pracy w Twojej branży, funkcjo-
nowania przedsiębiorstw tej branży? 

23 15 8 11 1 0 0 0 0 0 8,83 
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   OCENA ŚREDNIA 
10 W jakim stopniu jesteś zadowolony 

z kwestii organizacyjnych, takich jak: 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 wyżywienie? 20 14 13 4 5 2 0 0 0 0 8,59 
 zakwaterowanie? 10 17 16 11 2 2 0 0 0 0 8,28 
 transport? 10 8 12 14 11 1 1 1 0 0 7,66 
 stopień zapewnionego 

bezpieczeństwa? 36 10 8 4 0 0 0 0 0 0 9,34 
 sprawowanej przez instytucję wysy-

łającą i przyjmującą opieki nad 
przebiegiem stażu? 

30 14 10 3 1 0 0 0 0 0 9,19 

 

Dodatkowe uwagi/komentarze uczestników: 

ü Środek transportu jest troszkę mały. Jest mało miejsca na bagaż. 
ü Odnośnie transportu – autokar nie był taki, o jakim była mowa. 
ü Podróż długa i męcząca, lecz opiekunowie dawali wszystko co w swoich siłach, by ją 

ułatwić. 
ü Myślę, aby w przyszłości swoją karierę rozwijać w innym kierunku. 
ü Wyżywienie – mało różnorodne dodatki do pożywienia. Zakwaterowanie – pokój 

niedostosowany dla 4 osób, mała ilość gniazdek oraz złe ich umiejscowienie. Transport 
– autobus niedostosowany do długiej podróży, brak gniazdek. 

 

ANKIETY KOŃCOWE 

  OCENA ŚREDNIA 
Lp. Pytanie 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
1 W jakim stopniu projekt, a w jego 

ramach udział w praktykach 
zawodowych spełnił Twoje 
oczekiwania? 

14 16 18 5 3 0 1 0 1 0 8,40 

2 Jaka jest Twoja ogólna ocena stażu 
zawodowego? 17 20 15 2 2 1 0 0 1 0 8,67 

3 Jak oceniasz organizację stażu 
zawodowego (program, godziny 
pracy itp.)? 

19 17 11 2 6 2 0 0 1 0 8,50 

4 Jak oceniasz jakość praktyk 
zawodowych i ich wartość 
merytoryczną? 

15 20 11 8 2 1 1 0 0 0 8,53 
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   OCENA ŚREDNIA 
5 Jak oceniasz przydatność praktyk 

zagranicznych w kształtowaniu 
Twojej ścieżki kariery? 

31 12 8 4 3 0 0 0 0 0 9,10 

6 Jak oceniasz zaangażowanie 
i kontakt z opiekunami praktyk/ 
mentorami/tutorami? 

29 9 6 7 5 1 1 0 0 0 8,74 

7 Jak oceniasz kontakt i wsparcie 
otrzymane od osób odpowie-
dzialnych za organizację projektu? 

28 12 10 4 2 1 1 0 0 0 8,91 

8 Jak oceniasz stopień swojego 
zadowolenia z realizowanego 
programu kulturowego oraz 
organizacji czasu wolnego? 

30 16 6 4 1 0 0 0 0 0 9,23 

9 Czy podczas odbywania praktyk 
nabyłeś(aś) bądź uzupełniłeś(aś) 
swoją wiedzę dotyczącą standardów 
pracy w Twojej branży, funkcjo-
nowania przedsiębiorstw tej branży? 

18 22 11 5 2 0 0 0 0 0 8,84 

10 W jakim stopniu jesteś zadowolony 
z kwestii organizacyjnych, takich jak: 

           

 wyżywienie? 6 13 14 15 8 2 0 0 0 0 7,79 
 zakwaterowanie? 11 20 14 10 3 0 0 0 0 0 8,45 
 transport? 16 18 9 10 5 0 0 0 0 0 8,52 
 stopień zapewnionego 

bezpieczeństwa? 34 16 6 1 0 1 0 0 0 0 9,38 
 sprawowanej przez instytucję wysy-

łającą i przyjmującą opieki nad 
przebiegiem stażu? 

26 20 8 3 1 0 0 0 0 0 9,16 

11 W jakim stopniu projekt pomógł Ci 
przygotować się do życia we 
współczesnej Europie? 

23 23 7 3 1 0 0 1 0 0 9,02 

12 Jak uważasz czy zdobyta wiedza 
i umiejętności wpłynęła/wpłynie 
w przyszłości na Twoją sytuację na 
rynku pracy? 

29 15 9 2 1 1 0 0 1 0 9,03 

13 Czy uważasz, że projekt wpłynął na 
Twój rozwój osobisty i zawodowy? 30 18 6 2 1 0 0 1 0 0 9,19 
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 Jakie są główne efekty Twojego udziału 
w projekcie? Ilość odpowiedzi 

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 41 
Zdobycie nowego doświadczenia – nauka pracy 
w międzynarodowym środowisku 50 

Podniesienie motywacji do działania 24 
Podniesienie szans i możliwości na rynkach 
pracy (w tym rynku europejskim) 43 

Poprawa umiejętności związanych 
z organizowaniem i zarządzaniem sobą w 
czasie 

26 

Poprawa znajomości języków obcych 44 
Nabycie kompetencji/rozwój kulturowy 37 
Zdobycie dokumentów potwierdzających 
kompetencje 38 

 

Dodatkowe uwagi/komentarze uczestników: 

ü Było fajnie.  
ü Osoba odpowiedzialna, która z nami pojechała była niekiedy niemiła, lekko złośliwa.  
ü Moje główne uwagi dotyczące głównie kwestii organizacyjnych na miejscu (w Grecji) 

oraz samego opiekuna. Jeśli chodzi o aspekty informacyjne – nie zawsze było tak jak 
bym sobie życzył a mianowicie, niekoniecznie uzyskałem informacje, których 
oczekiwałem. Nie spodobał mi się fakt, iż podczas organizacji wycieczki do Platamonas, 
nie została zweryfikowana informacja czy zamek jest w ogóle czynny (jak się okazało 
nie był). Poza tym reszta jest w porządku. P.S. W hotelu „Poseidon Palace” w Leptokaryi 
nie przedstawił nam się żaden przedstawiciel personelu.  

ü Jedynym mankamentem jaki mnie spotkał w tym hotelu jest to, że panie od 
housekeepingu traktowały nas jak gorszych klientów, gdyż zawieszka wisiała 2 dni 
a ręczniki nie zostały wymienione. Technik powiedział, że przyjedzie za 10 min., a się 
nie zjawił. 


