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ROZDZIAŁ I: INFORMACJE WSTĘPNE
1. PROJEKT I JEGO CELE
Projekt „Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102078950 był implementowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów
i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach
Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Jest to druga międzynarodowa
inicjatywa realizowana przez ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku na przestrzeni ostatnich lat, przy
jednoczesnej dywersyfikacji krajów i organizacji partnerskich (Włochy oraz Grecja). Projekt w swoim
założeniu miał realizować potrzeby uczniów, nauczycieli oraz szkoły jako placówki. Zarówno
nauczyciele i uczniowie mieli okazję przetestować swoje umiejętności językowe w praktyce, podczas
dwutygodniowego pobytu w Grecji, co niewątpliwie pozwoliło im przełamać barierę językową
i skorzystać ze swojego potencjału w praktyce. Inne potrzeby i rezultaty projektu to:
•

Podniesienie kompetencji językowych uczniów oraz nauczycieli, którzy mieli okazję do
codziennej komunikacji w języku angielskim.

•

Rozwinięcie wśród uczniów kompetencji miękkich i zawodowych, zwiększających ich szanse na
rynku pracy w przyszłości.

•

Modyfikacja programów kształcenia w oparciu o standardy i potrzeby rynku pracy.

•

Unowocześnianie metodologii nauczania w szkole, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych
praktyk między sektorem przedsiębiorstw a systemem edukacji.

Celem Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku jest przede wszystkim rozwijanie
i umiędzynaradawianie swoich działań, które odbywać się mają z korzyścią dla uczniów, jako głównych
beneficjentów procesu kształcenia zawodowego, ale nie tylko. Już w 2018 roku rozpoczęliśmy pierwsze
działania mające na celu rozwijanie współpracy europejskiej i mobilności, ale w związku z tym, że szkoła
liczy ponad 1800 uczniów uważamy, że wysłanie za granicę w ramach tego typu działań 40 osób
i 4 nauczycieli to działanie wysoce niewystarczające, aby zintensyfikować rozwój uczniów z tak dużej
placówki, jaką jest nasza szkoła. W związku z tym cały czas chcemy rozwijać nasze możliwości
w zakresie implementowania nowych inicjatyw, zdobywać nowych partnerów zagranicznych
i umiędzynaradawiać działania szkoły. Poprzez projekty zagraniczne chcemy także podnosić aspiracje
uczniów, którzy przekonają się o swoich możliwościach, wcale nieodstających od możliwości
i warunków posiadanych przez rówieśników z innych krajów Unii Europejskiej.
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Głównym celem realizacji projektu był wszechstronny rozwój osobisty i zawodowy 70 uczestników
praktyk zawodowych, wzrost przedsiębiorczości, kreatywności, jak również rozwój kompetencji
zawodowych. Wyjazd na staż, oprócz wartościowego i mierzalnego rozwoju kompetencji o charakterze
zawodowym, dał możliwość poznania innego kraju, jego kultury, historii, języka, uwarunkowań
klimatyczno-przyrodniczych, specyfiki, dostrzeżenia różnic i podobieństw pomiędzy poszczególnymi
państwami oraz rozszerzenia perspektywy postrzegania świata.
Podstawowe cele edukacyjne (jakościowe) związane z projektem:
1) Rozwój zawodowy uczestników:
- zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branżach: hotelarskiej, gastronomicznej
oraz samochodowej;
- rozwój kontaktów zawodowych – po zakończeniu nauki część uczestników może być
zainteresowanych pracą w firmach, w których odbywały się praktyki;
- nabycie doświadczenia w obcowaniu z klientami pochodzącymi z różnych krajów;
- poznanie realiów prawdziwego zakładu pracy i rozwój umiejętności z tym związanych: kreatywne
rozwiązywanie problemów, praca pod presją czasu czy w stresie.
2) Rozwój umiejętności językowych:
- praktyczne wykorzystanie języka angielskiego i greckiego;
- rozbudowa i utrwalenie słownictwa związanego z wykonywanym zawodem.
3) Rozwój kompetencji międzykulturowych:
- kontakty z rówieśnikami z zagranicy – wymiana doświadczeń;
- poznanie historii i kultury Grecji.
Cele ilościowe związane z projektem:
1) Zaangażowanie i stworzenie dodatkowej szansy edukacyjnej dla 70 uczniów kształcących
się w trzech różnych zawodach;
2) Poszerzenie bazy partnerów zagranicznych o przynajmniej 4 nowe podmioty i zbudowanie z nimi
stabilnego partnerstwa służącego wymianie dobrych praktyk i doświadczeń;
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3) Rozwój 7 nauczycieli naszej szkoły oraz innych osób zaangażowanych w projekt, którzy dzięki
wyjazdom zagranicznym, ale również implementacji i organizacji projektu zdobyli dodatkową
wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie międzynarodowe.

2. ORGANIZACJE BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku to placówka, która przez cały okres
swego istnienia przygotowywała ofertę edukacyjną zgodnie z oczekiwaniami lokalnego środowiska
oraz stosownie do potrzeb rynku pracy.
ZST jest szkołą kształcącą na poziomie Technikum oraz Branżowej szkoły I stopnia. Placówka dysponuje
nowoczesną bazą dydaktyczną obejmującą sale lekcyjne, specjalistyczne pracownie, pełnowymiarową
halę widowiskowo-sportową, aulę, bibliotekę, stołówkę szkolną oraz pracownię praktycznej nauki
zawodu (warsztaty szkolne), wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Misją szkoły jest przygotowanie
kompetentnej kadry dla potrzeb nowoczesnej gospodarki i lokalnego rynku pracy, który z każdym
rokiem staje się coraz bardziej wymagający. Realizowane działania i wdrażane inicjatywy służą
rozwojowi osobistemu i zawodowemu młodzieży uczestniczącej w kształceniu teoretycznym
i praktycznym, w ramach którego ZST dąży do tworzenia kolejnych szans i możliwości, bazujących m.in.
na współpracy z krajowymi i zagranicznymi pracodawcami oraz podmiotami edukacyjnymi.
Realizując potrzeby środowiska lokalnego oraz absolwentów szkół średnich powiatu, staraniem władz
miasta i dyrekcji stworzono na bazie ZST możliwość kształcenia na poziomie wyższym, poprzez
nawiązanie współpracy z Politechniką Rzeszowską, w wyniku czego utworzono dwa kierunki
kształcenia, tj. marketing i zarządzanie oraz informatyka w procesach kierowania produkcją. Ponadto
we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zainicjowano działalność
kierunku informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki tej inicjatywie kilkadziesiąt osób
uzyskało tytuły zawodowe inżyniera.
W ZST można też zdobyć wykształcenie w Akademii Lokalnej CISCO. Przygotowuje ona słuchaczy
do uzyskania międzynarodowych certyfikatów CCNA potwierdzających umiejętności projektowania,
budowy i administracji sieci komputerowych. Szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem
nowoczesnego sprzętu sieciowego firmy CISCO, stosowane jest również technologia nauczania
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z wykorzystaniem Internetu – e-learning. Po każdym semestrze słuchacze uzyskują certyfikat
wystawiany przez firmę CISCO.
Szkoła kształci w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym, stale zwiększa swą ofertę edukacyjną,
dostosowuje się do potrzeb rynku pracy, rozszerza bazę lokalową, pracownie wyposażane są
w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
10 czerwca 2005 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyła się uroczystość wręczenia przez Dyrektora
Jednostki Certyfikującej TUV Rheinland InterCert Kft Grzegorza Grabka, certyfikatu Systemu
Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 w zakresie świadczenia i rozwoju usług
edukacyjnych na poziomie ponadgimnazjalnym oraz w zakresie szkoleń zawodowych.
Rezultatem wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością jest większa efektywność pracy, a także wzrost
odpowiedzialności, motywacji i zaangażowania pracowników. Zespół Szkół Technicznych jest placówką
edukacyjną działającą bardzo prężnie, dlatego chętnie wybierają go absolwenci szkół podstawowych
poszukujący szkoły nowoczesnej, przyjaznej dla ucznia.

Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services to firma, działająca w branży szkoleniowej i turystycznej,
świadcząc usługi oraz szkoląc młodzież, będąca jednocześnie organizatorem inicjatyw szkoleniowych
dla uczniów szkół zawodowych z Grecji i innych państw, we współpracy z przedsiębiorstwami branży
hotelarsko-gastronomicznej oraz motoryzacyjnej. Firma została założona przez grupę osób
działających na greckim rynku od wielu lat, zbierając cenne doświadczenia i kwalifikacje. Posiada
szeroką sieć kontaktów, jak i bogate doświadczenie zarówno w branży hotelarsko-gastronomicznej,
turystycznej czy motoryzacyjnej, prowadząc swoją działalność dwutorowo: w sektorze edukacji
zawodowej, współpracując z podmiotami z różnych branż, a także świadcząc usługi doradcze z zakresu
IT. Dwustronna współpraca pozwoliła na znaczny rozwój obu instytucji i zaowocuje kolejnymi
podobnymi inicjatywami w przyszłości.
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ROZDZIAŁ II: PODSUMOWANIE I EWALUACJA KONKRETNYCH ETAPÓW
PROJEKTU
1. AKCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA
ZST im. Tadeusza Kościuszki w Leżajsku jako pierwszy etap projektu nie licząc oczywiście
kontraktowania zaimplementował szeroką akcję informacyjno-promocyjną, której głównym celem
było poinformowanie społeczności szkolnej oraz lokalnej, w tym różnych grup docelowych o realizacji
projektu i o jego głównych założeniach. Dzięki temu chcieliśmy osiągnąć dwa główne założenia:
•

Świadomość w zakresie realizacji projektu i pobudzenie zainteresowania u lokalnych
pracodawców czy wśród społeczności szkół podstawowych – dzięki temu śledzili oni realizację
projektu w jego późniejszych fazach, co pozwoliło zbudować świadomość co do jego
pozytywnego wpływu na uczniów i szkołę.

•

Zminimalizować ryzyko wycofywania się uczniów z udziału w projekcie. Dzięki dobrze
przeprowadzonej akcji informacyjnej mogli oni zastanowić się i przemyśleć swój udział, a także
przedyskutować to z rodzicami co pozwoliło na zrekrutowanie odpowiedniej grupy osób do
udziału w projekcie.

Aby osiągnąć powyższe założenia zastosowano różne narzędzia mające za zadanie dotarcie do jak
największej grupy osób i potencjalnych odbiorców. Informacja o projekcie została umieszczona na
tablicach informacyjnych w szkole, gdzie opatrzona odpowiednimi logotypami i informacjami
o dofinansowaniu była dla wszystkich widoczna. Ogólnie wszystkie dokumenty i materiały tworzone
w ramach projektu były stworzone w jednolitej szacie graficznej, której przykład znajduje się poniżej:
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Na potrzeby projektu stworzono także zakładkę na stronie szkoły, do której trafiały wszystkie
informacje projektowe, w tym również stworzone na potrzeby projektu materiały informacyjne. Warto
zaznaczyć, że projekt miał swoją jednolitą koncepcję graficzną, która zaczęła się od zaprojektowania
logo, które potem zostało wykorzystane w materiałach informacyjnych. One z kolei umieszczone były
w różnych częściach szkoły, aby zapewnić odpowiednią widoczność projektu. Były to: rollup, plakat
oraz ulotka. Stworzono także koszulki, notesy i długopisy, które trafiły do uczniów i były przez nich
wykorzystane w trakcie mobilności. Wzory materiałów znajdują się poniżej:
Ulotka:
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Rollup:

Plakat:
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Jak widać, wszystkie materiały zostały stworzono w spójnej konwencji graficznej. Zawierają nie tylko
logotyp projektu, ale także logotypy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dzięki czemu
są też spójne z całą dokumentacją tworzoną na potrzeby projektu.
Działania informacyjne były również realizowane poprzez spotkania z uczniami, które prowadził
Koordynator Projektu. Informacje o projekcie były również upowszechnianie w czasie różnego rodzaju
akademii i apeli. Wśród grup docelowych informacje przekazywali także wychowawcy, wykorzystując
do tego godziny wychowawcze w swoich klasach. Przy okazji uczniom rozdawano również ulotki,
aby zapoznali się z założeniami projektu. Była to również okazja, aby zadać pytania i rozwiać wszelkie
wątpliwości, co było dobrym i efektywnym wstępem do etapu rekrutacji.

2. REKRUTACJA
Proces rekrutacji odbywał się w oparciu o Regulamin Rekrutacji, który został opracowany wstępnie już
na etapie wnioskowania. Nad całym procesem czuwała powołana na mocy Zarządzenia Dyrektora
Komisja Rekrutacyjna składająca się w sumie z 5 osób, która opracowała końcowy wzór Regulaminu
Rekrutacji, a także wszelkie inne potrzebne dokumenty, takie jak – ogłoszenie o rekrutacji czy formularz
zgłoszeniowy. Rekrutacja odbyła się według następującego harmonogramu, który był dostępny
w Regulaminie.
•

Akcja informacyjna – dla I grupy: 22.02.2021-05.03.2021 / dla II grupy: 17.05.2021-28.05.2021.

•

Składanie formularzy rekrutacyjnych – dla I grupy 05.03.2021-12.03.2021 / dla II grupy
31.05.2021-10.06.2021.

•

Ogłoszenie wyników rekrutacji – dla I grupy 15.03.2021 / dla II grupy 11.06.2021.

•

Procedura odwoławcza – dla I grupy 15.03.2021-19.03.2021 / dla II grupy 11.06.202118.06.2021.

•

Ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji – dla I grupy 19.03.2021 / dla II grupy
18.06.2021.
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Do udziału w projekcie zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy w ramach poszczególnych zawodów
otrzymali najwyższą liczbę punktów według poniższych kryteriów:
•

Ocena z zachowania („wzorowe” – 20 pkt, „bardzo dobre” – 15 pkt, „dobre” – 10 pkt,
„poprawne” – 5 pkt, „dopuszczające” – 0, „nieodpowiednie” i „naganne” – Komisja ma prawo
do odrzucenia zgłoszenia).

•

Test z języka angielskiego (maksymalnie 30 pkt).

•

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych za rok szkolny 2019/2020 pomnożona przez 10
(maksymalnie 60 punktów).

•

Średnia ocen z przedmiotów ogólnych za rok poprzedni pomnożona przez 5 (maksymalnie 30
punktów).

•

Ocena zaangażowania ucznia w życie szkoły (maksymalnie 30 punktów, po 5 za każdą
zakwalifikowaną aktywność: reprezentowanie ZST w zawodach, konkursach, olimpiadach,
udział w zajęciach dodatkowych, organizacji wydarzeń szkolnych itd.).

•

Ocena mniejszych szans ucznia (maksymalnie 30 punktów) rozpatrywana na podstawie
sytuacji życiowej ucznia – pochodzenie z rodzin niepełnych, biednych, wielodzietnych,
zamieszkiwanie

Poniżej część formularza zgłoszeniowego dedykowana punktacji:
Część B – wypełnia Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Kryterium rekrutacyjne

Uzyskana liczba punktów

Maksymalna ilość punktów

Ocena z zachowania

20 punktów

Test z języka angielskiego

30 punków

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych

60 punktów

Średnia ocen z przedmiotów ogólnych

30 punktów

Ocena zaangażowania w życie szkoły

30 punków

Ocena mniejszych szans ucznia

30 punków

SUMA PUNKTÓW

200 punktów
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Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie trafiły na listę główną, natomiast reszta uczniów
stworzyła listę rezerwową. W przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej, do udziału w projekcie
zapraszana była pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu
uniknęliśmy potrzeby przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Od tych wyników każdy uczeń miał
prawo odwołać się. Odpowiednie pismo należało złożyć w ciągu 5 dni roboczych od momentu
opublikowania wyników. Pismo złożone Komisji musiało zawierać uzasadnienie odwołania. Komisja
miała 3 dni robocze na rozpatrzenie wniosku, natomiast procedura ta nie miała w projekcie
zastosowania co świadczy pozytywnie o przejrzystości i sprawiedliwości całego procesu. Rekrutacja do
każdej z mobilności została podsumowana przez Komisję również w formie Protokołu. Wzór:

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej do projektu
Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy

W siedzibie szkoły, dnia 15 marca 2021 roku zebrała się Komisja Rekrutacyjna powołana na mocy
Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku. Komisja obradowała
w pełnym składzie, a celem spotkania była finalizacja procesu rekrutacyjnego do projektu „Uczniowie
ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078950 realizowanego w
ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Komisja zweryfikowała wszystkie złożone przez uczniów w dniach 5-12 marca 2021 roku formularze
zgłoszeniowe. Na ich podstawie opracowano Listę Główną oraz Listę rezerwową do projektu
Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy”. Komisja sporządziła również protokół ze
spotkania w formie niniejszego dokumentu. Listy zostaną opublikowane na stronie szkoły, a każdy
uczeń ma prawo odwołać się od ich wyników do 19 marca 2021 roku. W przypadku braku odwołań,
wyniki wchodzą w życie i stają się wiążące.

……………………………………………….

………………………………………………………

Podpis przewodniczącego Komisji

Pieczątka ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku

Projekt pt. „Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078950
realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekt pt. „Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078950
realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe

W przypadku równej ilości punktów o udziale w projekcie decydowała wyższa liczba punktów
w konkretnych kryteriach, w kolejności: ocena z zachowania, średnia ocen z przedmiotów
zawodowych; średnia ocen z przedmiotów ogólnych, ocena zaangażowania; ocena mniejszych szans –
analiza sytuacji życiowej kandydata.
Ocena całego procesu została zrealizowana głównie poprzez rozmowy z uczestnikami projektu, analizę
dokumentacji projektowej, a także poprzez uwzględnienie procesu rekrutacji w ankietach
ewaluacyjnych. Kwestie na jakie zwracali uwagę uczniowie to przede wszystkim różnorodne kryteria,
promujące wysiłek edukacyjny, dobre zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły. Ważna była
także ocena mniejszych szans. Dla uczniów ważna była także przejrzystość dokumentów, różne formy
komunikacji jakie zostały zastosowane (spotkania, informację na tablicach szkolnych oraz na stronie
www). Jako mocną stronę całego procesu należy także wymienić ilość osób w Komisji Rekrutacyjnej
oraz fakt, że podejmowała ona wszystkie decyzje przez jednomyślność. O poziomie całego procesu
świadczy przede wszystkim stopień satysfakcji, który wynosi 97,43%, gdzie większość uczniów, bo aż
62 udzieliło odpowiedzi skrajnie pozytywnej, czyli „5”. W

Jak oceniasz proces rekrutacji do projektu?
Wartość

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

62

7

1

0

0

Stopień satysfakcji: 97,43%

3. SZKOLENIA PRZYGOTOWAWCZE
W ramach projektu zrealizowano cykl szkoleń przygotowawczych, których celem było zapewnienie,
że młodzież możliwe jak najbardziej skorzysta z udziału w mobilności. Dlatego też zakres merytoryczny
oraz

metodologiczny

szkoleń

był

ukierunkowany

na

minimalizację

ryzyka

problemów

aklimatyzacyjnych, a także usprawnienie komunikacji między uczniami, a współpracownikami czy
opiekunami stażu. Wszystkie zajęcia odbywały się w dogodnych dla uczniów terminach, uwzględniając
ich lekcje, ale także dodatkowe zajęcia czy obowiązki. Były one realizowane w mniejszych grupach,
aby dać możliwość jak największego dopasowania do potrzeb i wymagań edukacyjnych. Było to
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szczególnie ważne w przypadku zajęć językowych. Większość zajęć w związku z sytuacją
epidemiologiczną odbyła się w formule zdalnej, przy wykorzystaniu takich narzędzi jak Zoom czy
Micrososft Teams. Nie miało to jednak wpływu na jakość tych zajęć czy ich wartość dla uczniów,
gdyż lekcje zdalne od pewnego czasu stały się nieodzownym elementem nauczania. Wszystkie zajęcia
były prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, którzy posiadali odpowiednią
wiedzę oraz umiejętności, aby przygotować uczniów do udziału w mobilności i intensyfikacji swojego
rozwoju osobistego. Każdy uczeń, który wziął udział w szkoleniach przygotowawczych otrzymał
zaświadczenie potwierdzające udział oraz wskazujące na zakres merytoryczny szkolenia, aby zapewnić
jego odpowiednią walidację na rynku pracy. Poniżej znajduje się wzór takiego dokumentu.
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ZAŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko
Data urodzenia

Potwierdza się udział ucznia/uczennicy w szkoleniach przygotowawczych do projektu
„Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102078950. Szkolenie zostało zrealizowane w terminie od 10 marca do 30 kwietnia 2021 roku i
było podzielone na następujące sekcje szkoleniowe:
•

Przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 5 godzin.

•

Przygotowanie językowe w zakresie języka angielskiego w wymiarze 30 godzin.

•

Przygotowanie językowe w zakresie języka greckiego w wymiarze 10 godzin.

•

Przygotowanie kulturowe w wymiarze 10 godzin.

...................................................................................
Podpis Dyrektora ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku

..........................................................................
Pieczątka ZST im. T. Kościuszki w Leżajsku

Leżajsk, 30/04/2021
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Jeżeli chodzi o dokładny zakres merytoryczny oraz godzinowy szkolenia to był on następujący:
•

Przygotowanie pedagogiczne w wymiarze 5 godzin. Głównym celem tego działania było
ułatwienie uczniom aklimatyzacji w nowym środowisku poprzez zmniejszenie stresu
związanego z wyjazdem. Zastosowane odpowiednie techniki motywacyjne pozwoliły
na zwiększenie pewności siebie i wpłynęły na lepsze radzenie sobie z problemami, barierami
kulturowymi i komunikacyjnymi

•

Przygotowanie językowe w zakresie języka angielskiego w wymiarze 30 godzin. Szkolenie to
skupiło

się

na

praktycznym

wymiarze

języka

oraz

słownictwie

zawodowym,

aby w maksymalnym stopniu ułatwić uczniom realizację zagranicznych praktyk zawodowych.
•

Przygotowanie językowe w zakresie języka greckiego – 10 godzin. Szkolenie to miało na celu
zapoznanie uczniów z alfabetem, podstawowymi słowami i zwrotami w języku greckim,
co ułatwiło codzienne funkcjonowanie w tym kraju w trakcie mobilności.

•

Przygotowanie kulturowe – 10 godzin

•

o

geografia regionu przyjmującego,

o

ogólne informacje na temat historii kraju,

o

najpiękniejsze zabytki Grecji

o

tradycje i święta greckie,

o

zwyczaje codzienne greckie np. obyczaje, mentalność, cechy narodowe,

o

tradycyjne dania i napoje.

Przygotowanie zawodowe w wymiarze 5 godzin. Szkolenie miało na celu zapoznanie
młodzieży z rynkiem pracy i zasadami sprawnego na nim funkcjonowania. Chcieliśmy w ten
sposób nie tylko uświadomić ich w zakresie szans, jakie stoją przed nim otworem w postaci
udziału w projekcie Erasmus+ czy POWER. Dodatkowo, w ramach szkolenia mogli oni
przygotować do wejścia w dorosłość, w związku czym szkolenie zawierało elementy
doradztwa zawodowego.

W ramach szkoleń przygotowawczych odbyła się również seria spotkań organizacyjnych, na których
uczniowie otrzymali potrzebne informacje do odpowiedniego przygotowania się do wyjazdu (np.
wyrobienie EKUZ czy dowodów osobistych), ale także była to okazja, aby dopełnić wszelkich
projektowych formalności, na przykład podpisać umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, które
podpisała również Pani Dyrektor oraz partner grecki. Koordynator Projektu opowiedział również
o wszystkich przygotowań logistycznych do projektu, a także odpowiadał na nurtujące uczniów
pytania. Na część takich spotkań zaproszeni zostali również rodzice, aby opowiedzieć im jeszcze raz
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dokładnie o całym projekcie i przedstawić działania szkoły w tym zakresie. Chcieliśmy upewnić
ich o tym, że uczniowie będą mieli zapewnione odpowiedni warunki i będą po prostu bezpieczni.

Jak oceniasz zapewnione szkolenia przygotowawcze?
a. Długość i wartość merytoryczna:
Wartość

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

56

11

2

1

0

Stopień satysfakcji: 94,68%
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b. Użyteczność szkoleń w trakcie pobytu w Grecji
Wartość

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

57

11

1

1

0

Stopień satysfakcji: 95,43%

Powyżej przedstawione zostały dane ilościowe zebrane w ramach ewaluacji procesu rekrutacji
w ankietach ewaluacyjnych. Pokazują one, że cały proces szkoleń przygotowawczych został przez
uczniów oceniony bardzo wysoko. Jest to o tyle miarodajne, że oceny były wystawiane już po
mobilności, więc młodzież była w stanie w sposób obiektywny ocenić nie tylko jakość czy metodologie,
ale również przydatność szkoleń w praktyce. Wyniki oscylujące na poziomie 95% satysfakcji wśród
uczniów wskazują o prawidłowej implementacji tej fazy projektu. Potwierdzają to również
przeprowadzone rozmowy oraz testy poziomujące, które wykazały znaczny przyrost wiedzy
i umiejętności, szczególnie w zakresie posługiwania się językiem angielskim, co naszym zdaniem było
najważniejszą częścią szkoleń.
Dostrzegamy dużą wartość takich szkoleń przygotowawczych w związku z czym będziemy je
w podobnym zakresie implementować również przy okazji kolejnych realizowanych przez naszą szkołę
inicjatyw.

4. DZIAŁANIA ORGANIZACYJNO-LOGISTYCZNE
Ważnym elementem całego projektu, ale szczególnie pod kątem samych mobilności, były działania
organizacyjno-logistyczne, których celem było zapewnienie uczniom odpowiednich warunków.
Warunków sprzyjających podnoszeniu własnych umiejętności, zdobywaniu doświadczenia i wiedzy
związanych z kształconym zawodem oraz funkcjonowaniem w międzynarodowym środowisku.
Szkolenia przygotowawcze miały uczniom ułatwić adaptację w nowym miejscu i komunikację
ze współpracownikami natomiast w ramach tych działań chcieliśmy zapewnić uczniom komfortowe
warunki, aby nie musieli martwić się o wyżywienie czy zakwaterowanie, a jedynie mogli skupić
się na realizacji zadań wynikających z programu stażu, a także aktywnym udziale w programie
edukacyjno-kulturowym. Dlatego też zastosowano szereg rozwiązań, które miały zapewnić osiągnięcie
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takiego stanu i stworzenie środowiska przyjaznego rozwojowi osobistemu. W ramach tych działań
zagwarantowano uczestnikom projektu takie kwestie jak:
•

Zakwaterowanie – uczniowie w przypadku obu mobilności zostali zakwaterowani
wraz z nauczycielami w hotelu Poseidon Palace. Po pierwsze hotel ten spełniał wszystkie
założone przez nas warunki związane ze standardem pokoi, wyżywieniem czy możliwościami
aktywnego spędzania czasu wolnego. Po drugie, było to miejsce, w którym swój staż realizowali
uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Hotelarstwa oraz Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych. Także dzięki takiemu rozwiązaniu udało połączyć się przyjemne
z pożytecznym i ograniczyć potrzebę dojazdów do miejsca pracy w przypadku dużej ilości
uczniów. Warto zaznaczyć, że uczniowie byli zakwaterowani w pokojach o standardzie 4* gdzie
mieli dostęp do klimatyzacji, lodówki czy telewizora. Posiłki były wydawane w formie bufetu,
więc każdy z nich mógł zjeść co chciał i ile chciał, dzięki czemu na pewno czuli się komfortowo.
Wolny czas mogli spędzać na basenie, nad morzem czy na boisku – do koszykówki, tenisa czy
piłki nożnej. Hotel spełnił wszystkie stawiane przed nim wymagania i okazał się bardzo dobrym
wyborem. Potwierdzają to nie tylko wyniki ankiet, ale również rozmowy z uczniami, którzy byli
bardzo zadowoleni ze stworzonych im warunków.
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•

Transport na trasie Leżajsk – Leptokarya – Leżajsk oraz transport lokalny – jeżeli chodzi
i podróż to zdecydowaliśmy się na transport autokarowy, uwzględniając jedynie pojazdy
o normie spalin EURO6, czyli w tej chwili najnowocześniejszej i najbardziej ekologicznej.
Autokar będąc jednocześnie ekologicznym środkiem transportu jest także środkiem
gwarantującym odpowiedni komfort oraz elastyczność w zakresie tras i miejsc docelowych, nie
wymagając pasów startowych czy dworców. Dlatego też uznaliśmy, że będzie to najlepsze
rozwiązanie, nie wymagające przy tym angażowania i organizowania dodatkowych środków
transportu (odbiór z lotniska itp.). Autokar był jedynym środkiem transportu, który był w stanie
zagwarantować zarówno transport międzynarodowy jak i lokalny co przemawiało za takim
wyborem. Naszym wymogiem był jednak autokar klasy LUX nie starszy niż 5 lat, posiadający
klimatyzację, WC, telewizory oraz barek z ciepłą wodą, czyli generalnie autokar typowo
turystyczny. Ważne było też dla nas zapewnienie 4 kierowców na trasie, aby zachować
wszelkie regulacje związane z czasem pracy, ale przede wszystkim celem zapewnienia
bezpieczeństwa podróżującym.

•

Ubezpieczenie – wszyscy wyjeżdżający do Grecji, w tym nauczyciele oraz uczniowie zostali
objęci pełnym ubezpieczeniem (NNW, OC, Koszty leczenia), aby w razie jakiejkolwiek
nieprzewidzianej sytuacji można im było udzielić bezpłatnie pomocy medycznej. Do tego każdy
z nich został również zobowiązany do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego. Taki zestaw dokumentów zagwarantował, że zarówno pomoc lekarska jak
i potrzebne medykamenty były dla uczniów darmowe, dzięki czemu mogli oni czuć się pewnie
i spokojnie. Odpowiednie informacje w tym zakresie otrzymali na etapie spotkań
organizacyjnych, w których uczestniczyli też rodzice, którzy dzięki temu byli pewni o zdrowie
swoich pociech.

•

Pomoc medyczna – dzięki współpracy partnera greckiego z miejscowym lekarzem, młodzież
miała zapewnioną podstawową opiekę medyczną w miejscu zakwaterowania lub w miejscu
odbywania praktyk zawodowych. Generalnie, jeżeli młodzież czuła się źle, a więc coś
poważniejszego mogło im dolegać wystarczyło, aby wykonano jeden telefon, a lekarz pojawiał
się w sprecyzowanym miejscu. Współpracuje on ze wszystkimi ubezpieczalniami, więc nie było
żadnych problemów z bezgotówkowym rozliczeniem usługi czy zakupem medykamentów.
Rozwiązanie to zapewniło odpowiedni komfort uczestników oraz pozwoliło na realizację
całego zaplanowanego programu nawet w sytuacjach, kiedy ktoś z uczniów miał jakieś
dolegliwości.
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•

Pakiety informacyjne – we współpracy z partnerem greckim stworzone zostały pakiety
informacyjne, które zawierały słowniczek polsko-grecko-angielski, ale także najważniejsze
numery telefonu, wskazówki dotyczące poruszania się po okolicy i inne przydatne informacje.

•

Mentoring – uczniowie w czasie pobytu zostali objęci mentoringiem, aby zapewnić nie tylko
ich bezpieczeństwo, ale również odpowiednie samopoczucie i nastawienie do pracy. Dlatego
też na mobilności wyjechali nauczyciele doświadczeni, którzy znają młodzież i mają także
odpowiednią wiedzę merytoryczną na temat konkretnych zawodów. Dzięki temu byli w stanie
wesprzeć proces realizacji praktyk zawodowych, ale również porozmawiać z uczniami, ocenić
ich stan mentalny, zmotywować i zmobilizować do wytężonej pracy i rozwoju osobistego.
Udział nauczycieli był także kluczowy ze względu na ewaluacje projektu – rozmawiali oni
z uczniami diagnozując słabe strony, aby w miarę możliwości od razu je niwelować. Dlatego też
codziennie odbywali oni spotkania z uczniami, w czasie których rozmawiali nie tylko o tym
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czego się danego dnia nauczycieli, ale również co mogliby poprawić, co im się nie podobało
i tak. Spotkania te miały głownie formę rozmów grupowych, ale czasami również
indywidualnych.

5. MOBILNOŚCI ZAGRANICZNE
W ramach projektu zrealizowano dwie zagraniczne mobilności zawodowe, w których udział wzięło
w sumie 70 uczniów z trzech zawodów (Technik Hotelarstwa, Technik Pojazdów Samochodowych oraz
Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych), którzy w Grecji realizowali 80-godzinny program praktyk
zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy.
•

I mobilność: 3-14 maja 2021 roku (+ 2 dni podróży): 20 TŻiUG + 10 TPS + 3 nauczycieli

•

II mobilność: 4-15 października 2021 (+ 2 dni podróży): 20 TŻiUG + 10 TPS + 10 TH + 4 nauczycieli

Praktyki zawodowe oraz efekty kształcenia dla poszczególnych zawodów:
Czas trwania praktyk zawodowych to 80h (10 dni roboczych x 8h). Młodzież pracowała w greckich
przedsiębiorstwach zgodnie z kształconym kierunkiem. Obowiązki były przydzielane przez pracownika
z ramienia firmy, który wspierany był przez mentora wyznaczonego przez instytucje partnerską oraz
nauczyciela z ramienia szkoły. Uczestnicy pracowali zarówno indywidualnie jak i grupowo, w zależności
od charakterystyki konkretnego zadania. Program praktyk został przygotowany w taki sposób, aby nie
tylko dać szansę uczniom do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w praktyce, ale także aby
uzupełnić ich wiedzę i doświadczenie o nowe treści. Skonstruowano go w taki sposób, aby mógł być
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realizowany zarówno przez uczniów klasy II oraz III. Nad przydzielaniem zadań czuwali mentorzy
z ramienia greckiej organizacji partnerskiej, którzy dopasowali obowiązki do możliwości konkretnych
uczniów. W weekendy oraz w czasie wolnym od pracy realizowany będzie program kulturowy.
Staż zawodowy został zaplanowany wspólnie z partnerem greckim oraz firmami przyjmującymi w taki
sposób, aby zmaksymalizować rozwój uczniów. Zadania były przydzielane przez opiekuna praktyk
(pracownika firmy przyjmującej), który dbał również o prawidłową realizację tych czynności.
W zależności od zadania, uczniowie pracowali indywidualnie oraz w parach lub grupach.
Współpracowali nie tylko ze sobą nawzajem, ale również stałymi pracownikami firmy. Generalnie mieli
oni pozostawioną swobodę, aby sami szukali rozwiązań i metod, które miały ich przybliżyć do celu –
wykonania konkretnej czynności/zadania. Dzięki temu w pewien sposób wymusiliśmy na ich kreatywne
podejście i zaangażowanie się w pracę. Było to dla nas bardzo ważne, gdyż w ten sposób uczniowie
mogli znacznie efektywniej się rozwinąć. Jeżeli jednak istniała taka potrzeba, opiekun angażował
się w zadania w różnych formach – wsparcie, instruktaż, prezentacja. Dzięki temu przy okazji zadań
trudniejszych młodzież wiedziała, jak je wykonać i mogła po chwili robić je samodzielnie. Poprzez staż
uczniowie mieli poczuć się jak w prawdziwej pracy, w związku z czym odpowiadali za rezultat swoich
prac, a także terminowość ich wykonania. Było to szczególnie istotne w takich branżach jak
gastronomia czy hotelarstwo, gdzie obsługa klienta musi być możliwe jak najszybsza.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
Wiedza i umiejętności – uczeń po odbyciu praktyki zagranicznej:
•

rozróżnia surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze stosowane w produkcji
gastronomicznej,
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•

przestrzega zasad racjonalnego wykorzystania surowców,

•

obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji gastronomicznej,

•

klasyfikuje żywność w zależności od trwałości, pochodzenia, wartości odżywczej
i przydatności kulinarnej,

•

dobiera warunki do przechowywania i utrwalania żywności,

•

dobiera metody utrwalania żywności,

•

stosuje receptury gastronomiczne,

•

rozróżnia metody i techniki sporządzania potraw i napojów,

•

dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów,

•

rozpoznaje zmiany zachodzące w żywności podczas sporządzania potraw i napojów,

•

sporządza półprodukty oraz potrawy i napoje,

•

dobiera zastawę stołową do ekspedycji potraw i napojów,

•

porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje,

•

przestrzega norm i zasad planowania żywienia,

•

planuje posiłki oraz układa jadłospisy i menu,

•

planuje produkcję potraw i napojów,

•

oblicza zapotrzebowanie na surowce i półprodukty,

•

opracowuje receptury gastronomiczne,

•

planuje usługi gastronomiczne,

•

dobiera zastawę i bieliznę stołową,

•

wykonuje czynności porządkowe, rozlicza sprzęt, zastawę i bieliznę stołową po wykonaniu
usług gastronomicznych.
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Technik Pojazdów Samochodowych
Wiedza i umiejętności – uczeń po odbyciu praktyki zagranicznej:

•

rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją,

•

rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń,

•

rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej,

•

rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej,

•

wykonuje pomiary warsztatowe,

•

wykonuje czynności kontrolno-obsługowe pojazdów,

•

przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia,

•

przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki,

•

charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania
podzespołów i zespołów tych pojazdów,

•

określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego,

•

stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów
samochodowych,

•

dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów
samochodowych,

•

stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych,

•

wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich
wyniki,

•

ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych,
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•

lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie
pomiarów i wyników badań diagnostycznych,

•

szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych,

•

dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego,

•

wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,

•

przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,

•

dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany,

•

wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem
urządzeń i narzędzi warsztatowych,

•

wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,

•

wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,

•

wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały
eksploatacyjne,

•

przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych,

•

ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.

Technik Hotelarstwa
Wiedza i umiejętności – uczeń po odbyciu praktyki zagranicznej:
•

rozróżnia rodzaje usług hotelarskich,

•

rozróżnia piony funkcjonalne obiektów świadczących usługi hotelarskie,

•

stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań,
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•

rozróżnia rodzaje i kategorie obiektów świadczących usługi hotelarskie,

•

rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej,

•

dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości,

•

przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup,

•

rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych,

•

sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich,

•

przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych, przybyłych gości dla innych komórek
organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie,

•

sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out,

•

zna procedury związane z rozliczaniem kosztów pobytu gości,

•

rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter, rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich
wyposażenie, a także rodzaje prac porządkowych,

•

przygotowuje jednostki mieszkalne i ogólnodostępne obiektu hotelarskiego do przyjęcia gości,
dobierając odpowiednie techniki sprzątania, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac
porządkowych,

•

obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości,

•

stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne,

•

utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu,

•

rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych,

•

rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań w zależności od potrzeb gości,

•

dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu,

•

rozróżnia bieliznę i zastawę stołową oraz stosuje techniki nakrywania stołu,

•

użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów

•

przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości.

Kompetencje społeczne – uczeń po odbyciu praktyki zagranicznej:
•

rozumie potrzebę ciągłego uczenia się i doskonalenia w środowisku międzynarodowym,

•

jest otwarty na mobilność międzynarodową,

•

rozumie reguły współżycia w grupie w środowisku międzynarodowym i ich przestrzega,

•

radzi sobie w trudnych sytuacjach,

•

samodzielnie zdobywa wiedzę oraz dzieli się swoimi spostrzeżeniami,

•

prowadzi rozmowy w języku angielskim.
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Cel praktyki:
•

podwyższenie 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,

•

nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego
zatrudnienia,

•

doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,

•

wzmocnienie pewności siebie i samooceny ułatwiających mobilność na rynku pracy.

Program edukacyjno-kulturowy:
Poza programem praktyk zawodowych, w czasie pobytu w Grecji uczniowie wzięli udział także
w programie edukacyjno-kulturowym, który zakładał szeroki wachlarz atrakcji i animacji czasu
wolnego. Była to świetna szansa, aby uczniowie i nauczyciele biorący udział w mobilnościach jako
osoby towarzyszące, mogli poznać Grecję, wraz z jej historią, kulturą, tradycjami i lokalną specyfiką.
Kilkadziesiąt godzin spędzonych w różnych miejscach Grecji północnej pozwoliły dogłębnie poznać całe
dziedzictwo kulturalne jednej z najstarszych cywilizacji świata. Pobyt za granicą nauczył ich szacunku
do odmienności kulturowych. Osoby biorące udział w projekcie mogły doświadczyć odmiennych
wzorców zachowań i przekonać się, że wykonywanie pewnych czynności inaczej, nie oznacza
wykonywania ich źle. Nauczyli się przez to tolerancji do odmiennych kultur i obyczajów.
Jeżeli chodzi o konkretne miejsca jakie zwiedzali nasi uczniowie oraz nauczyciele to są to:
Meteory – mówi się o nich, że są „zawieszone między niebem a ziemią”. W całym kompleksie
na początku znajdowały się aż 24 klasztory. Niestety, wraz z upływem lat, większość z nich znacznie
podupadła i całkowicie wyniszczała. Od 1981 r. wpisane są one na światową listę zabytków dziedzictwa
UNESCO. Na początku zwiedzania – w ramach wprowadzenia do tematyki – uczniowie odwiedzili
pracownię ikon, w której dowiedzieli się jak w tradycyjny sposób pisze się ikony bizantyjskie. Następnie
przejechali krętą trasą pod górę, zatrzymując się w najbardziej zachwycających punktach widokowych.
„Wisienką na torcie” programu była wizyta w klasztorze św. Varlaama w towarzystwie pani przewodnik
Eleni, która przekazała młodzieży wiele cennych informacji.
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Rejs statkiem na wyspę Skiathos był drugą całodniową wycieczką realizowaną w ramach programu
edukacyjno-kulturowego. Wyspa znana jest wielu osobom z tego, że kręcono tam urywki słynnego
filmu "Mamma Mia!". W trakcie samego rejsu, który w każdą ze stron trwał około dwie godziny,
młodzież nauczyła się typowo greckich tańców, jak Zorba czy Sirtaki – pod okiem załogi, jak również
bawiła się w rytm polskich hitów, aby naładować akumulatory i następnego dnia z pełnią sił i nową
energią wrócić z zapałem do pracy.

Thessaloniki – aglomeracja w północnej części kraju, położone nad Zatoką Salonicką jest drugim co do
wielkości (po stolicy) miastem Grecji. Uczniowie odwiedzili tam najważniejsze zabytki tej metropolii:
Białą Wieżę, pomnik Aleksandra Wielkiego, Katedrę św. Demetriusza, Rotundę, Forum Romanum.
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Mieli też czas wolny na leniwy spacer urokliwymi uliczkami Thessalonik czy przepiękną promenadą,
na zrobienie zakupów i chwilę zadumy w kafejce przy salonickim bulwarze.

Stary Pantaleimon to miejscowość, gdzie młodzież w małym sklepiku odkrywała wyjątkowe smaki
z otaczających go lasów – miód z owoców koumaro, z kasztana jadalnego oraz grecką herbatę.
Następnie podziwiali przepiękne widoki, które się z niej roztaczają. Warto wspomnieć, że miejscowość
ta usytuowana jest na zboczach mitycznego masywu Olimpu, skąd rozpościera się piękny widok na całą
Riwierę Olimpijską oraz zatokę Termajską, która oddziela tę część Grecji od półwyspu Chalcydyckiego
(Halkidiki).
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Zamek w Platamonas – ta imponująca twierdza krzyżowców pojawiła się tu za sprawą dowódcy IV
wyprawy krzyżowej – Bonifacego I z Monferratu, który zapragnął umocnić granice założonego przez
niego Królestwa Tesaloniki. I choć Bonifacy po utworzeniu własnego państwa przeżył zaledwie 3 lata,
a i samo królestwo nie istniało nawet ćwierć wieku, to twierdza Platamonas do dziś spogląda na miasto
ze szczytu wzgórza, nieustannie przypominając o bogatej historii Imperium.

6. UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW PROJEKTU
Upowszechnianie rezultatów projektu było działaniem bardzo ważnym, gdyż chcieliśmy nie tylko
zapewnić odpowiednią walidację efektów kształcenia wśród pracodawców poprzez budowanie ich
świadomości w zakresie pozytywnego wpływu projektu na młodzież. Drugim ważnym założeniem było
również budowanie renomy szkoły w regionie jako placówki nowoczesnej, korzystając aktywnie z szans
tworzonych przez fundusze europejskie. Dlatego też w naszych działań wykorzystaliśmy różnorodne
narzędzia, aby zapewnić jak najlepszy dostęp do różnych grup docelowych, do których należy zaliczyć:
•

Społeczność szkolną oraz lokalną.

•

Lokalnych pracodawców

•

Lokalne władze

•

Uczniów i nauczycieli z innych placówek edukacyjnych
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Działania realizowane w ramach upowszechniania zostały zarówno przez uczniów jak i przedstawicieli
grup docelowych ocenione bardzo wysoko. Przede wszystkim na uwagę zasługuje fakt, że zastosowane
zostały zdywersyfikowane narzędzia, które pozwoliły na dotarcie zarówno do młodzieży jak i osób
starszych, które aż tak aktywnie nie korzystają z mediów społecznościowych. Jeżeli chodzi o konkretne
działania promocyjne to są one następujące:
Facebook szkoły był ważnym narzędziem poprzez który udostępniane były informacje o projekcie,
począwszy od rekrutacji, a kończąc na podsumowaniu projektu oraz spotkaniach podsumowujących.
Warto zaznaczyć, że strona została polubiona przez prawie 1200 osób, co pozwalało kreować zasięgi
postów na poziomie 4-5 tysięcy, dzięki czemu naprawdę spora rzesza osób miała możliwość poznać
projekt oraz jego rezultaty. Większość informacji była również udostępniana poprzez stronę
internetową szkoły.
Poniżej zostały przedstawione linki do postów dotyczących projektu w kolejności chronologicznej, wraz
z odpowiednim komentarzem.
Post o rekrutacji do I mobilności: https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4304151199614136
Post z fanpagem projektu: https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4454292061266715
I mobilność:
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4477803955582192
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4484205504942037
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4484960731533181
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4488335654529022
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4492987637397157
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4497059383656649
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4503204316375489
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4507651715930749
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4508139799215274
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4517989394896981
Podsumowanie I mobilności: https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4554462677916319
II mobilność:
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4965329886829594
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4965330303496219
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/4965330753496174
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Podsumowanie II mobilności: https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/5046920848670497
Podsumowanie projektu:
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/5201261459903101
https://www.facebook.com/ZSTLezajsk/posts/5476640889031822
Facebook projektu był kolejnym narzędziem internetowym użytym na potrzeby promocji projektu.
Były na nim publikowane bieżące informacje dotyczące wydarzeń projektowym, a przede wszystkim
codzienne relacje z pobytu obu grup w Grecji. Posty te zostały opatrzone dużą ilością zdjęć
przedstawiających młodzież na praktykach oraz wycieczkach realizowanych w ramach programu
edukacyjno-kulturowego. Dzięki temu wszystkie zainteresowane osoby, w tym inni uczniowie czy
rodzice mogli na bieżąco śledzić wydarzenia mające miejsce w Grecji.
Link: https://www.facebook.com/ZST-im-T-Kościuszki-w-Leżajsku-praktyki-zagraniczne103963685177566
Informacje o projekcie upowszechniał również organ prowadzący szkoły, czyli Powiat Leżajski, który
umieścił informację o realizacji przez naszą szkołę projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój w wydawanym przez siebie Kurierze Powiatowym nr 6/2021.

Informacje o projekcie były również upowszechniane poprzez inne media społecznościowe w tym
Instagram. Chcieliśmy zainteresować tą inicjatywą jak największą rzeszę młodych ludzi w związku
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z czym postanowiliśmy nie działać tylko poprzez Facebook’a, ale również szkolny Instagram. Do tego
należy także dodać upowszechnianie realizowane przez młodzież z wykorzystaniem swoich
prywatnych kanałów i profili w tych mediach społecznościowych oraz innych aplikacjach, takich jak
Snapchat czy TikTok.

Spotkania upowszechniające były również ważnym narzędziem upowszechniającym rezultaty
projektu. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele lokalnych władz, firm oraz szkół, czyli grupy, do
których potencjalnie najmniej mogły trafić działania prowadzone w ramach facebooka czy instagrama.
Była to także dobra okazja, aby uczniom wręczyć certyfikaty Europass-Mobilność. Podsumowanie
projektu w czasie, którego wspominano i dzielono się doświadczeniami z wyjazdów do Grecji z gośćmi,
połączono również z warsztatami zawodowymi, w czasie których uczestnicy projektu wcielili się w role
nauczycieli/mentorów, dzieląc się z młodszymi kolegami wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.
Link: https://zst.lezajsk.pl/podsumowanie-projektu-uczniowie-zst-na-europejskim-rynku-pracy/
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Broszura projektowa to kolejne narzędzie służące promocji projektu i upowszechniania jego
rezultatów. Jest to materiał graficzny, który jest spójny w swojej koncepcji graficznej z resztą
materiałów stworzonych na początku projektu. W formie mini książki przedstawione zostały
najważniejsze założenia projektu. Trafiło tam również wiele atrakcyjnych zdjęć. Broszura w formie
cyfrowej została udostępniona na stronie szkoły, facebooku oraz przesłana do partnerów szkoły, do
których wysłaliśmy również broszurę w formie papierowej. Część z nich trafiło również na szkolne
korytarze, aby mogli zapoznać się z nią również uczniowie i nauczyciele.
Link: https://zst.lezajsk.pl/Dokumenty/2021/Uczniowie_Na_Rynku/Lezajsk_broszura_internet.pdf

7. EWALUACJA I NARZĘDZIA EWALUACYJNE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE
Ewaluacja w projekcie była działaniem ciągłym, prowadzonym na wszystkich etapach projektu.
Etap podsumowania był jedynie procesem, w ramach którego podsumowano zebrane przy
wykorzystaniu różnych narzędzi dane ilościowe oraz jakościowe. Prowadzona ona była głównie przez
koordynatora projektu przy wsparciu nauczycieli obecnych przy realizacji konkretnych działań
projektowych, takich jak szkolenia czy mobilności zagraniczne. Dzięki temu mogliśmy uzyskać
odpowiedni obiektywizm w ocenie oraz wielość opinii w zakresie realizacji etapów projektu.
Nauczyciele wspierani byli także przez greckich mentorów i innych pracowników partnera greckiego,
szczególnie w zakresie ewaluacji obu mobilności.
•

Najważniejszymi narzędziami ewaluacyjnymi były ankiety ewaluacyjne oraz indywidualne
raporty składane w systemach Mobility Tool+. Pozwoliły one zebrać dużą ilość danych
ilościowych, które dały możliwość w sposób bardzo obiektywny i wymierny ocenić jakość
całego projektu oraz jego poszczególnych działań. Podsumowanie tych danych zostało
umieszczone w ostatnim rozdziale niniejszego raportu.

•

Ważnym elementem ewaluacji były także rozmowy z uczestnikami projektu w trakcie szkoleń
przygotowawczych,

a

szczególnie

podczas

samych

mobilności,

gdyż

nauczyciele

przeprowadzali dedykowane temu spotkania codziennie, aby nie tylko podsumować dzień, ale
również wpłynąć na refleksje i świadomość uczniów. Była to także okazja, aby identyfikować
słabe strony na bieżąco i poprawiać różne nieścisłości czy ulepszać działania.
•

Uczniowie byli obserwowani przez nauczycieli oraz mentorów, którzy towarzyszyli im w trakcie
stażu zawodowego oraz programu edukacyjno-kulturowego. W tym czasie mieli oni również
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możliwość sprawdzenia jakości konkretnych działań i ich zgodności z założeniami
projektowymi.
•

Na bieżąco, koordynator przy wsparciu nauczycieli kontrolował i sprawdzał dokumentację
projektową, zarówno pod kątem zgodności z projektem i jego zasadami, w tym zapisami
umowy finansowej jak i jakości i wartości merytorycznej. Konsultowali się oni w tym zakresie
z partnerem greckim oraz jego przedstawicielami, którzy mają wieloletnie doświadczenie
w zakresie tworzenia i implementowania projektów mobilnościowych.

•

Każdy etap projektu był podsumowywany w postaci wideokonferencji przy udziale
przedstawicieli partnera greckiego. Była to okazja, aby podsumować dotychczas zrealizowane
działania i zastosowane w tym celu narzędzia, a także aby wytyczyć dalsze plany
i harmonogramy prac. Pozwoliło to na bieżąco korygować założenia i poprawiać realizowane
działania celem osiągnięcia jak największego wpływu na uczniów.

•

Wszystkie zebrane dane ilościowe oraz jakościowe posłużyły do opracowania niniejszego
raportu, a w następnych tygodniach posłużą również do stworzenia raportu końcowego
składanego w systemie Mobility Tool+, którego akceptacja przez Fundusz Rozwoju Systemu
Edukacji pozwoli zakończyć cały projekt całkowitym sukcesem.
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ROZDZIAŁ III: PODSUMOWANIE DANYCH ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH
1. ANKIETY EWALUACYJNE
2. Jak ogólnie oceniasz udział w zagranicznej mobilności?
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

56

12

2

0

0

Stopień satysfakcji: 95,43%

3. Jak oceniasz transport do Grecji i z powrotem, a także transport lokalny?
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

35

27

6

2

0

Stopień satysfakcji: 87,14%

4. Jak oceniasz zapewnione warunki pobytowe?
a. Zakwaterowanie:
1

2

Wartość
2

Liczba odpowiedzi

3

4

5

5

4

3

2

1

45

12

10

3

0

Stopień satysfakcji: 88,29%

c. Posiłki:
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

52

11

5

2

0

Stopień satysfakcji: 92,29%
Projekt pt. „Uczniowie ZST w Leżajsku na europejskim rynku pracy” o numerze 2020-1-PL01-KA102-078950
realizowany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry
kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe

5. Jak oceniasz wsparcie ze strony nauczycieli?
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

64

4

1

0

1

Stopień satysfakcji: 97,14%

6. Jak oceniasz wsparcie ze strony mentorów z ramienia organizacji przyjmującej?
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

54

12

3

1

0

Stopień satysfakcji: 94,00%
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7. Jak oceniasz długość stażu?
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

49

15

4

0

2

Stopień satysfakcji: 91,14%

8. Jak oceniasz wartość merytoryczną programu stażu?
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

58

9

3

0

0

Stopień satysfakcji: 95,71%

9. Jak oceniasz zapewniony program kulturowy?
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1

60

8

2

0

0

Stopień satysfakcji: 96,57%

10. Jak oceniasz zapewnione szkolenia przygotowawcze?
a. Długość i wartość merytoryczna:
1
Wartość
2

Liczba odpowiedzi

2

3

4

5

5

4

3

2

1

56

11

2

1

0

Stopień satysfakcji: 94,68%
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d. Użyteczność szkoleń w trakcie pobytu w Grecji
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1
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1

1

0

Stopień satysfakcji: 95,43%

11. Jak oceniasz proces rekrutacji do projektu?
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi

5

4

3

2

1
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7

1

0
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Stopień satysfakcji: 97,43%
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12. Jak oceniasz spotkania informacyjne przed wyjazdem na zagraniczną mobilność?
1

2

3

4

5

Wartość

2

Liczba odpowiedzi
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2
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2

0

0

Stopień satysfakcji: 96,00%

13. Jak oceniasz stworzone przez szkołę materiały promocyjne?
1
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3

4

5

Wartość
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Liczba odpowiedzi
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Stopień satysfakcji: 97,71%
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Ogólny stopień satysfakcji uczniów wynikający z ankiet ewaluacyjnych to 94,22% co świadczy o bardzo
wysokiej jakości przeprowadzonych działań projektowych i zadowoleniu uczniów z udziału w tej
inicjatywie. Kwestiami najlepiej ocenionymi przez uczniów były stworzone przez szkołę materiały
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promocyjne (pytanie nr. 12 – 97,71%), co świadczy o zastosowaniu odpowiednich narzędzi
oraz materiałów opublikowanych w szkole, które posiadały odpowiednie logotypy oraz identyfikację,
a także wykonane były w sposób atrakcyjny i przejrzysty. Odpowiednie było również ich ulokowanie
i rozmieszczenie na terenie szkoły. Inną wysoko ocenioną kwestią był proces rekrutacji (pytanie nr. 10
– 97,43%) do projektu, co świadczy o jego rzetelności, przejrzystości, a także dobrej komunikacji na
linii szkoła-uczniowie. W prywatnych rozmowach uczniowie podkreślali fakt, że odpowiednio wcześnie
dowiedzieli się o projekcie, dzięki czemu mogli podjąć świadomą i przemyślaną decyzję. Trzecią.
najwyżej ocenioną kwestią było wsparcie ze strony nauczycieli (pytanie nr. 4 – 97,14%) co pokazuje, że
wybór opiekunów był odpowiedni zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i wsparcia merytorycznego
czy językowego.
Kwestie, które zostały ocenione w ankietach najniżej to transport i zakwaterowanie. Zdecydowaliśmy
się na dodatkowe rozmowy z uczniami w tym zakresie i wskazali oni, że podróż do Grecji, mimo
zapewnionego komfortu w postaci autokaru najwyższej klasy była po prostu zbyt długa, co w znaczny
sposób przyczyniło się do oceny tej kwestii niżej niż pozostałe. Jeżeli chodzi o zakwaterowanie to
młodzież nie narzekała na standard czy wyżywienie, ale najbardziej na regulacje związane z pandemią,
które w sposób znaczny ograniczały możliwość korzystania z różnych udogodnień hotelowych czy
wymuszały nakładanie posiłków w rękawiczkach jednorazowych. Część uczniów poruszyła również
kwestie związaną z potrzebą dojazdów do miejsca pracy, co zabierało część ich czasu wolnego.
Przy okazji kolejnych realizowanych przez naszą szkołę projektów niewątpliwie będziemy starać się
wziąć pod uwagę zebrane od uczniów informację, jednak będziemy również uwzględniać inne czynniki
jak na przykład to, że autokarowy środek transportu jest jednym z najbardziej ekologicznych, czy to,
aby uczniowie kształcący się w zawodzie Technik Hotelarstwa oraz Technik Żywienia i Usług
Gastronomicznych mogli realizować swoje praktyki w tym samym hotelu, w którym zamieszkują lub
w jego najbliższej okolicy.
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2. INDYWIDUALNE RAPORTY Z SYSTEMU MOBILITY TOOL+
Uczniowie w następujący sposób ocenili różne kwestie związane z projektem
Staż zawodowy – cz.1
•

Długość stażu

Raczej niezadowolony - 1

Bardzo zadowolony - 68

Bardzo niezadowolony - 0

Raczej zadowolony - 1

•

Bardzo zadowolony - 56

Raczej niezadowolony - 0

Raczej zadowolony - 14

Bardzo niezadowolony - 0

Nie mam zdania/neutralne - 0

Dopasowanie stażu do programu nauczania

Raczej niezadowolony - 0

w instytucji wysyłającej

Bardzo niezadowolony - 0
•

Wsparcie Twojej instytucji przyjmującej

Raczej zadowolony - 9

Bardzo zadowolony - 54

Nie mam zdania/neutralne - 0

Raczej zadowolony - 16

Raczej niezadowolony - 0

Nie mam zdania/neutralne - 0

Bardzo niezadowolony - 0

Raczej niezadowolony - 0

Zakwaterowanie

Bardzo niezadowolony- 0

Bardzo zadowolony - 57

•

Wsparcie Twojej instytucji wysyłającej

Nie mam zdania/neutralne - 1

Bardzo zadowolony - 61

•

•

•

Czy jesteś ogólnie zadowolony(-na) z

Raczej zadowolony - 13

doświadczeń/wiedzy zdobytych podczas

Nie mam zdania/neutralne - 0

mobilności w programie Erasmus+?

Raczej niezadowolony - 0

Bardzo zadowolony - 64

Bardzo niezadowolony - 0

Raczej zadowolony - 6

Organizacje podróży

Nie mam zdania/neutralne - 0

Bardzo zadowolony - 42

Raczej niezadowolony - 0

Raczej zadowolony - 22

Bardzo niezadowolony - 0

Nie mam zdania/neutralne – 5
Jak pokazuje powyższe podsumowanie, wszystkie kwestie zostały ocenione bardzo pozytywnie,
przy dominującej ilości odpowiedzi skrajnie pozytywnych. Na szczególne wyróżnienie zasługuje długość
stażu, w przypadku której aż 68 na 70 uczniów udzieliło właśnie odpowiedzi „Bardzo zadowolony”,
przy jednoczesnym braku odpowiedzi negatywnych, co wskazuje o dobrym dopasowaniu tej kwestii
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do edukacyjnych potrzeb naszych uczniów. Drugą tak dobrze ocenioną kwestią było również
dopasowanie stażu do programu nauczania. Cieszy również fakt, że wszyscy uczniowie wyrazili się
pozytywnie na temat doświadczeń/wiedzy zdobytych podczas mobilności w programie Erasmus+.
Kwestią ocenioną najsłabiej była Organizacja podróży, natomiast warto zaznaczyć, że pojawiła się
jedynie jedna odpowiedź negatywna, natomiast 5 odpowiedzi neutralnych, co dalej daje wysoki
wskaźnik satysfakcji uczniów, przez który należy rozumiem aż 64 odpowiedzi pozytywne, w tym 42
skrajnie. Niemniej jednak patrząc relatywnie, ta kwestia została oceniona najsłabiej. Przyczyn takiego
stanu rzeczy należałoby doszukiwać się pewnie w długości podróży, która trwa w sumie prawie 30
godzin, gdyż do samej jazdy dochodzą jeszcze kontrole graniczne. Warto jednak zauważyć, że udało się
zrealizować podróż przy wyborze jednego z najbardziej ekologicznych środków transportu, który był
komfortowy i dał dużą elastyczność w zakresie dojazdów na miejscu, w trakcie mobilności.
Staż zawodowy – cz.2
• Wartość merytoryczna stażu

• Jakość metod nauczania

Bardzo wysoki - 48

Bardzo wysoki - 46

Wysoki - 20

Wysoki - 24

Przeciętny - 2

Przeciętny - 0

Niski - 0

Niski - 0

Bardzo niski - 0

Bardzo niski - 0

60
50
40
30
20
10
0
Wartość merytoryczna stażu
Bardzo wysoki

Wysoki

Jakość metod nauczania
Przeciętny

Niski

Bardzo niski

Kolejnymi pozytywnie ocenionymi w projekcie kwestiami była wartość merytoryczna staż, przy której
jedynie dwie odpowiedzi są neutralne, a aż 48 to odpowiedzi skrajne pozytywne. Druga kwestia, czyli
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jakość metod nauczania przez wszystkich uczniów/stażystów została oceniona pozytywnie.
Warto podkreślić fakt, że w obu przypadkach nikt nie udzielił odpowiedzi negatywnej co daje wysnuć
wniosek o wysokiej jakości projektu i dużej satysfakcji uczniów ze stażu zawodowego.
Staż zawodowy – cz.3
• Otrzymałem(-łam) właściwą pomoc w

Przeciętny - 1

znalezieniu

Niski - 1

odpowiedniej

instytucji

przyjmującej

Bardzo niski - 0

Bardzo wysoki - 61

•

Wysoki - 8

bezpośrednio związane z moimi potrzebami

Przeciętny - 1

szkoleniowymi

Niski - 0

Bardzo wysoki - 57

Bardzo niski - 0

Wysoki - 12

• Miejsce odbywania stażu spełniło moje

Przeciętny - 1

wymagania

Niski - 0

Bardzo wysoki - 59

Bardzo niski - 0

Wysoki - 11

• Zapewniono mi odpowiedni sprzęt

Przeciętny - 0

Bardzo wysoki - 62

Niski - 0

Wysoki - 8

Bardzo niski - 0

Przeciętny - 0

• Dokładnie wiedziałem(-łam) co mam robić i

Niski - 0

czego mam się nauczyć podczas stażu za

Bardzo niski - 0

granicą

•

Bardzo wysoki - 59

odpowiedzialna za zapewnienie mi pomocy w

Wysoki - 11

realizacji

Przeciętny - 0

sprawdzenie moich wyników

Niski - 0

Bardzo wysoki - 65

Bardzo niski - 0

Wysoki - 4

• Czas trwania stażu był wystarczający do

Przeciętny - 0

spełnienia moich potrzeb szkoleniowych

Niski - 1

Bardzo wysoki - 46

Bardzo niski - 0

Zaproponowane

Wiedziałem(-łam)
mojego

działania

kim

programu

jest
stażu

były

osoba
oraz

Wysoki - 22
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• Moja organizacja wysyłająca służyła mi

Przeciętny - 1

pomocą podczas stażu

Niski - 0

Bardzo wysoki - 63

Bardzo niski - 0

Wysoki - 6
Ponownie okazało się, że staż zawodowy oraz jego różne elementy zostały bardzo pozytywnie
ocenione przez uczniów. Najwyżej ocenione zostało poinformowanie uczniów o osobie wspierającej
realizację stażu, wsparcie ze strony organizacji wysyłającej, a także zapewniony sprzęt. W tej kategorii
pytań chyba nie można mówić o kwestiach ocenionych słabo, gdyż na w sumie 560 udzielonych
odpowiedzi jedynie 2 były negatywne co daje jakieś 0,35% ogółu. Identyczna jest również liczba
odpowiedzi neutralnych, w związku z czym, odpowiedzi pozytywne stanowią 99,4% wszystkich,
co pokazuje wysoką jakość stażu, duże wsparcie ze strony nauczycieli i mentorów, a także świadczy o
tym, że wybór firm stażowych był odpowiedni i przemyślany.
Kompetencje – cz.1
• Kompetencje w dziedzinie matematyki,

• Umiejętność nauki (niezależne planowanie i

nauki i technologii

realizowanie własnej ścieżki nauki)

Zdecydowanie tak - 28

Zdecydowanie tak - 44

Raczej tak - 22

Raczej tak - 19

Nie mam zdania - 10

Nie mam zdania - 4

Raczej nie - 8

Raczej nie - 3

Zdecydowanie nie - 2

Zdecydowanie nie - 0

• Kompetencje cyfrowe (np. korzystanie z

• Kompetencje społeczne i obywatelskie (np.

Internetu, mediów społecznościowych oraz

docenianie wartości innych kultur i lepsze

komputerów stacjonarnych na potrzeby mojej

rozumienie takich koncepcji jak demokracja,

nauki, pracy oraz dla celów osobistych)

sprawiedliwość,

Zdecydowanie tak - 32

prawa obywatelskie)

Raczej tak - 19

Zdecydowanie tak - 55

Nie mam zdania - 11

Raczej tak - 15

Raczej nie - 5

Nie mam zdania - 0

Zdecydowanie nie - 3

Raczej nie - 0

równość,

obywatelstwo,

Zdecydowanie nie - 0
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• Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości (np.

• Świadomość i wyrazistość kulturowa (np.

jak rozwinąć pomysł i wcielić go w życie)

prezentowanie siebie w sposób kreatywny czy

Zdecydowanie tak - 45

lepsze rozumienie sztuki i mediów)

Raczej tak - 18

Zdecydowanie tak - 48

Nie mam zdania - 2

Raczej tak - 17

Raczej nie - 4

Nie mam zdania - 3

Zdecydowanie nie - 1

Raczej nie - 2
Zdecydowanie nie - 0

Jeżeli chodzi o autorefleksję uczniów na temat ich rozwoju to można zaobserwować pozytywny efekt
projektu na ich potencjał osobisty, w tym na różne postawy i umiejętności związane z kulturą
i funkcjonowaniem w społeczeństwie co bardzo ważną wartością dodaną projektu, której
bezpośrednio nie zakładaliśmy tworząc aplikację projektową i formułując planowane do nabycia efekty
kształcenia. Największa ilość uczniów stwierdziła, że zdecydowanie nabyła kompetencje społeczne
i obywatelskie, gdyż aż 55 osób, a pozostałe 15 stwierdziło, że raczej nabyło te kompetencje.
Kompetencje, które zostały nabyte przez najmniejszą liczbę uczniów to kompetencje cyfrowe oraz te
w dziedzinie matematyki. Warto jednak zaznaczyć, że odpowiedzi pozytywne wciąż stanowią około
72% co dalej wynik wciąż bardzo pozytywny i świadczący o dużej wartości projektu i jego wpływie na
rozwój różnych kompetencji wśród młodzieży.
Kompetencje – cz.2
Po ukończeniu stażu zawodowego potrafię:
• myśleć logicznie i wyciągać wnioski

• znajdować rozwiązania w trudnych lub

(zdolności analityczne)

nietypowych

Zdecydowanie tak - 50

rozwiązywania problemów)

Raczej tak - 17

Zdecydowanie tak - 51

Nie mam zdania - 3

Raczej tak - 19

Raczej nie - 0

Nie mam zdania - 0

Zdecydowanie nie - 0

Raczej nie - 0

sytuacjach

(zdolności

Zdecydowanie nie – 0
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• planować i organizować zadania i czynności

• współpracować w grupie

Zdecydowanie tak - 55

Zdecydowanie tak - 60

Raczej tak - 15

Raczej tak - 9

Nie mam zdania - 0

Nie mam zdania - 1

Raczej nie - 0

Raczej nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

Zdecydowanie nie - 1

Suma odpowiedzi na powyższe kwestie
4 00
60

216

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Neutralne

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Odpowiedzi na cztery powyższe kwestie kształtują się na znacznie wyższym poziomie satysfakcji niż te
wzięte pod uwagę w poprzedniej sekcji. Przede wszystkim ponad ¾ odpowiedzi to odpowiedzi skrajnie
pozytywne świadczące o wysokim stopniu i pewności uczestników w zakresie przyswojenia nowych
umiejętności. W całości odpowiedzi te pozytywne stanowią aż 98%, a resztę stanowią odpowiedzi
neutralne (4) oraz negatywne (1).

Kompetencje – cz.3
• Poprawiłem(-łam) swoje techniczne /

Zdecydowanie nie - 0

zawodowe umiejętności/kompetencje

• Jestem bardziej pewny(-na) siebie i

Zdecydowanie tak - 59

przekonany(-na) o swoich umiejętnościach

Raczej tak - 9

Zdecydowanie tak - 53

Nie mam zdania - 2

Raczej tak - 16

Raczej nie - 0

Nie mam zdania - 1
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Raczej nie - 0

• Potrafię myśleć i analizować informacje w

Zdecydowanie nie – 0

sposób krytyczny

• Lepiej znam swoje mocne i słabe strony

Zdecydowanie tak - 50

Zdecydowanie tak - 47

Raczej tak - 17

Raczej tak - 20

Nie mam zdania - 2

Nie mam zdania - 3

Raczej nie - 1

Raczej nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

•

• Potrafię współpracować z osobami z innych

stosunku do innych osób i zachowań

środowisk i kultur

Zdecydowanie tak - 58

Zdecydowanie tak - 55

Raczej tak - 11

Raczej tak - 13

Nie mam zdania - 1

Nie mam zdania - 2

Raczej nie - 0

Raczej nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

• Jestem bardziej ciekawy(-wa) i otwarty(-ta)

• Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać

na nowe wyzwania

w nowych sytuacjach

Zdecydowanie tak - 56

Zdecydowanie tak - 53

Raczej tak - 12

Raczej tak - 14

Nie mam zdania - 2

Nie mam zdania - 3

Raczej nie - 0

Raczej nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

Jestem

bardziej

tolerancyjny(-na)

w

Zdecydowanie nie - 0
Po raz kolejny można odnotować znaczny rozwój różnego rodzaju kompetencji, umiejętności i postaw
wśród uczniów biorących udział w projekcie. Ilość odpowiedzi skrajnie pozytywnych / twierdzących
kształtuje się w prawie wszystkich przypadkach powyżej 70% (50 odpowiedzi), a tylko w jednym
przypadku było ich mniej. Natomiast ogólny procent odpowiedzi skrajnie pozytywnych to prawie 77%,
co pokazuje, że młodzież znacznie rozwinęła się pod kątem merytorycznym, a projekt miał pozytywny
wpływ na ich rozwój.
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Życie społeczne
• Planuję aktywniej angażować się w życie

Zdecydowanie nie - 0

społeczne i polityczne w moim środowisku

• Lepiej podejmuję decyzje

Zdecydowanie tak - 44

Zdecydowanie tak - 45

Raczej tak - 19

Raczej tak - 20

Nie mam zdania - 5

Nie mam zdania - 4

Raczej nie - 2

Raczej nie - 1

Zdecydowanie nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

•

Jestem

bardziej

zainteresowany(-na)

• Bardziej interesuję się sprawami Europy

codziennymi wydarzeniami na świecie

Zdecydowanie tak - 36

Zdecydowanie tak - 41

Raczej tak - 23

Raczej tak - 18

Nie mam zdania - 6

Nie mam zdania - 8

Raczej nie - 5

Raczej nie - 3

Zdecydowanie nie - 0

Suma odpowiedzi na 4 powyższe kwestie
0
23

11

80

Zdecydowanie tak

Raczej tak

166

Neutralne

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Sytuacja na rynku pracy
• Sądzę, że wzrosły moje szanse na to, aby

Raczej tak - 18

otrzymać nową lub lepszą pracę

Nie mam zdania - 0

Zdecydowanie tak - 52

Raczej nie - 0
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Zdecydowanie nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

• Mam lepsze wyobrażenie na temat moich

• Mogę sobie wyobrazić pracę w innym kraju

celów i aspiracji zawodowych

w przyszłości

Zdecydowanie tak - 52

Zdecydowanie tak - 52

Raczej tak - 16

Raczej tak - 18

Nie mam zdania - 2

Nie mam zdania - 0

Raczej nie - 0

Raczej nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

• Mam lepsze możliwości znalezienia stażu lub

• Mogę sobie wyobrazić pracę w kraju odbycia

zatrudnienia w swoim kraju

stażu w przyszłości

Zdecydowanie tak - 55

Zdecydowanie tak – 50

Raczej tak - 15

Raczej tak - 18

Nie mam zdania - 0

Nie mam zdania - 2

Raczej nie - 0

Raczej nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

Zdecydowanie nie - 0

•

Jestem

lepiej

przygotowany(-na)

do

• Chciał(a)bym pracować w środowisku

podejmowania zadań wymagających większej

międzynarodowym

odpowiedzialności

Zdecydowanie tak - 47

Zdecydowanie tak - 52

Raczej tak - 19

Raczej tak - 17

Nie mam zdania - 3

Nie mam zdania - 1

Raczej nie - 0

Raczej nie - 0

Zdecydowanie nie - 1

3. WNIOSKI
Projekt okazał się dużą jakością dodaną do codziennego funkcjonowania szkoły, a także do rozwoju
uczniów i nauczycieli. Wszystko to dzięki wysokiej jakości działań, które zostały dobrze zaplanowane
i zrealizowane w praktyce, zarówno jeżeli chodzi o aspekty logistyczne jak i merytoryczne, o czym
świadczą opinie uczniów oraz dane ilościowe płynące z ankiet ewaluacyjnych oraz indywidualnych
raportów składanych w systemie Mobility Tool+. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z przygotowania
do projektu, począwszy od etapu informacyjnego aż po same szkolenia i spotkania organizacyjne.
Wszystko zostało odpowiednio zaplanowane i zrealizowane z odpowiednim zapasem czasowy, dzięki
czemu można było wybrać najlepsze, optymalne rozwiązania. Jak można zaobserwować analizując
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pytania dotyczące rozwoju uczestników, dzięki projektowi udało im się znacznie podnieść swój
potencjał na polskim i europejskim rynku pracy co świadczy o tym, że zaplanowane w projekcie
działania przyniosły uczestnikom dużą korzyść i pozwoliły na osiągnięcie celów projektu w kontekście
rozwoju uczniów. Realizacja kolejnego projektu międzynarodowego pozytywnie wpłynęła również
na nauczycieli, którzy zwiększyli swoje kompetencje, zyskali nową wiedze i doświadczenie, dzięki
czemu nasza szkoła w przyszłości może jeszcze prężniej działać w tym zakresie. Współpraca
z zagranicznymi firmami pozwoliła również zweryfikować wszystkim wiedzę w realiach prawdziwego
zakładu pracy, a także unowocześnić metodologię dydaktyczną. Wszystko to pozwoli dopasować
ofertę edukacyjną szkoły jeszcze bardziej do potrzeb i wymagań polskiego i europejskiego rynku pracy,
co pozwoli budować pozytywną renomę szkoły nie tylko poprzez możliwość wyjazdów edukacyjnych
za granicę, ale także poprzez wysoki poziom zdawalności egzaminów zawodowych oraz maturalnych.
Realizując kolejny projekt, widzimy jak ciężka praca nauczycieli przekłada się na dobro uczniów,
ale także ogólne funkcjonowanie szkoły, przez co również ma wpływ na całą społeczność szkolną.
Dlatego też mamy zamiar dalej starać się o pozyskiwanie funduszy z programu POWER oraz Erasmus+
w czym niewątpliwie pomoże nam otrzymana niedawno Akredytacja w programie Erasmus+ na lata
2021-2027. W projektach tych będziemy powielać wypracowany model realizacji działań, który
sprawdził się w 100% zapewniając przejrzystość, odpowiednie przygotowanie uczestników, a co za tym
idzie wykorzystanie przez nich stworzonej im szansy. Przy tym rozwój nauczycieli jak i całej społeczności
szkolnej był także niebagatelny.
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