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INFORMACJE	OGÓLNE	

	

IDEA	PRZYŚWIECAJĄCA	REALIZACJI	PROJEKTU	MOBILNOŚCIOWEGO	

Wśród	 młodych	 ludzi	 stale	 wzrasta	 świadomość	 znaczenia	 konkurencyjności,	
konieczności	 ciągłego	 rozwoju	 oraz	 zdobywania	 wiedzy	 i	 umiejętności	 praktycznych.	
Wynika	 to	 z	 faktu	 wysokich	 wymagań	 pracodawców	 i	 reguł	 rządzących	 ciągle	
zmieniającym	 się	 i	 poszukującym	 możliwie	 jak	 najlepiej	 wykwalifikowanej	 kadry	
pracowników	z	dużym	doświadczeniem	rynkiem	pracy.	Dynamika	zmian	zachodzących	
w	 sektorze	 gospodarczym,	 procesów	 globalizacyjnych,	 wciąż	 odnotowywany	 wzrost	
bezrobocia	wśród	absolwentów,	zwłaszcza	w	rejonach	wiejskich	sprawia,	że	niezwykle	
pożądanymi	 atutami	 są	 elastyczność	 w	 działaniu,	 chęć	 stałego	 poszerzania	 spectrum	
zainteresowań,	zdobywanie	nowego	doświadczenia	oraz	mobilność	–	tak	zawodowa,	jak	
i	edukacyjna,	celem	lepszego	wykonywania	powierzonych	obowiązków.	

W	 tym	 kontekście	 możliwość	 odbycia	 zagranicznego	 stażu	 jest	 dla	 uczniów	 ogromną	
szansą	 na	 zawodowy	 rozwój	 oraz	 wskazanie	 możliwych	 obszarów	 zatrudnienia	 na	
europejskim	 rynku	 pracy.	 Ponadto,	 wielu	 z	 nich	 wskazuje	 na	 konieczność	 posiadania	
jakiegokolwiek	 doświadczenia,	 aby	 w	 ogóle	 wzbudzić	 zainteresowanie	 pracodawcy.	
Konieczne	jest	ku	temu	odbycie	choćby	krótkiego	stażu	na	określonym	stanowisku	pracy,	
będącego	 kluczowym	atrybutem	pozwalającym	młodzieży	 z	 powodzeniem	ubiegać	 się	
o	 zatrudnienie.	 To	 znowuż	 wymaga	 wykazania	 się	 wysokimi	 kwalifikacjami	 oraz	
gotowością	 do	 ich	 nieustannego	doskonalenia,	 czego	 często	 brakuje	w	perspektywach	
rozwojowych	 pracowników.	 W	 świetle	 tych	 założeń,	 oczywistym	 staje	 się	 fakt,	 że	
uczniowie	 ZS	 CKP	 potrzebowali	 wartościowego	 stażu,	 odbytego	 w	 prężnie	
funkcjonujących	przedsiębiorstwach	oferujących	wysoki	standard	usług,	posługujących	
się	nowoczesnymi	rozwiązaniami.	

Projekt	 przewidywał	 zaangażowanie	 w	 sumie	 35	 uczniów	 Zespołu	 Szkół	 Centrum	
Kształcenia	Praktycznego	im.	Wincentego	Witosa	w	Bujnach,	kształcących	się	w	zawodzie	
Technik	rolnik	oraz	Technik	leśnik.	Staż,	który	odbywali	młodzi	ludzie	z	założenia	miał	
zostać	 im	 zaliczony	 na	 poczet	 obowiązkowych	 praktyk	 przewidzianych	 w	 podstawie	
programowej.	Potrzeby	osób	przygotowujących	się	do	pracy	w	w/w	zawodach	w	ZS	CKP	
w	Bujnach	wynikały	zarówno	ze	specyfiki	samej	pracy	jako	rolnik	czy	leśnik,	jak	i	sytuacji	
życiowej	 uczniów	 i	 ich	 rodzin.	 Obejmowały	 one	 więc	 nie	 tylko	 rozumiane	 szeroko	
kompetencje	zawodowe,	ale	również	potrzebę	nabycia	odpowiednich	postaw,	sposobów	
zachowania	oraz	cech	charakteru,	jak	wytrwałość,	umiejętność	radzenia	sobie	ze	stresem	
itp.	Większość	uczniów	mieszka	głównie	na	 terenach	wiejskich,	w	których	możliwości	
rozwoju	i	dokształcania	się	są	ograniczone.	Dzieje	się	tak	przede	wszystkim	za	sprawą	
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trudnej	 sytuacji	 finansowej	 i	 ekonomicznej	 większości	 rodzin	 zamieszkujących	 teren	
powiatu	piotrkowskiego.	Młodzież	rzadko	bądź	wcale	nie	wyjeżdża	zagranicę,	nie	mając	
możliwości	poznania	innych	realiów	i	obcowania	z	ludźmi	z	innych	kręgów	kulturowych,	
a	 dobre	 przygotowanie	 młodzieży	 do	 wykonywania	 zawodu	 Szkoła	 stawia	 sobie	 za	
priorytetowy	 cel	 swojej	 działalności.	 Ku	 temu	 z	 kolei	 niezbędne	 jest	 poszerzenie	
horyzontów	i	nabycie	szeregu	umiejętności,	od	pracy	w	międzykulturowym	środowisku	
(struktura	społeczna	naszego	kraju	staje	się	bowiem	coraz	bardziej	różnorodna),	przez	
umiejętności	łatwego	nawiązywania	relacji	z	ludźmi	pochodzących	z	innych	krajów,	aż	po	
konieczność	 efektywnego	 porozumiewania	 się,	 posługując	 się	 językiem	 obcym	 –	
zwłaszcza	 angielskim.	 Aby	 skutecznie	 ubiegać	 się	 o	 miejsca	 pracy,	 a	 z	 biegiem	 czasu	
awansować	 na	 wyższe	 szczeble	 kariery,	 niezbędne	 jest	 również	 wykazanie	 się	
zaradnością	i	przedsiębiorczym	sposobem	myślenia.	W	przypadku	osób	wywodzących	się	
z	biedniejszych	środowisk	kluczowe	jest	ponadto	budowanie	i	wzmacnianie	ich	pewności	
siebie	i	wiary	we	własne	możliwości.	

Dzięki	 udziałowi	 w	 projekcie	 uczniowie	 mieli	 możliwość	 odbycia	 pierwszej	 praktyki	
zawodowej,	 tak	 istotnej	 z	 punktu	 widzenia	 przyszłych	 pracodawców.	 Skonfrontowali	
teorię,	 której	 uczą	 się	 w	 szkole	 z	 rzeczywistością,	 tj.	 z	 koniecznością	 wykorzystania	
wiedzy	w	 praktyce.	 Poznali	 oczekiwania	 pracodawców	 zagranicznych,	 konfrontując	 je	
z	sytuacją	na	polskim	rynku	pracy.	

W	zarysowanym	powyżej	kontekście,	przedstawiciele	Zespołu	Szkół	Centrum	Kształcenia	
Praktycznego	 postanowili	 spróbować	 swoich	 sił	we	wnioskowaniu	 o	 fundusze	 unijne.	
Wniosek	 został	 pozytywnie	 rozpatrzony	 i	 przyznano	 dofinansowanie	 ze	 środków	
Europejskiego	 Funduszu	 Społecznego	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	 Wiedza	
Edukacja	 Rozwój	 w	 całkowitej	 kwocie	 równej	 263	 196,05	 PLN.	 Projekt	 był	
implementowany	w	okresie	12	miesięcy	–	od	1	października	2017	roku	do	30	września	
2018	roku.	

	

	

CELE	PROJEKTU	

Za	nadrzędny	cel	projektu,	osiągany	w	horyzoncie	długoterminowym,	uważa	się	wsparcie	
uczniów	 w	 nabywaniu	 praktycznych	 kompetencji	 zawodowych	 w	 międzynarodowym	
środowisku	 oraz	 wskazanie	 ich	 przydatności,	 co	 z	 kolei	 zwiększy	 ich	 szanse	 na	
znalezienie	zatrudnienia	w	zawodzie,	w	którym	zdobywają	wykształcenie.	Do	osiągnięcia	
w	pełni	głównego	celu	przyczynił	się	szereg	celów	szczegółowych,	do	których	należy:	
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 zapewnienie	35	uczniom	ZS	CKP	w	Bujnach	możliwości	zdobycia	doświadczenia	
zawodowego	 poprzez	 zrealizowanie	 praktyk	 zagranicznych.	 W	 tym	 kontekście	
projekt	 wpisał	 się	 w	 wymogi	 kształcenia	 obowiązujące	 w	 Szkole,	 bowiem	
mobilność	 zastąpiła	 konieczność	 odbycia	 obowiązkowych	 praktyk	
przewidzianych	w	podstawie	programowej;	

 stworzenie	młodym	ludziom	szansy	na	praktyczną	weryfikację	zdobytej	w	teorii	
wiedzy.	 Staż	 umożliwił	 bowiem	 poznanie	 realiów	 pracy	 w	 zawodzie	
i	skonfrontowanie	ich	z	oczekiwaniami,	przez	co	przyszli	absolwenci	mieli	szansę	
dowiedzieć	się	czego	mogą	od	nich	wymagać	potencjalni	pracodawcy;	

 możliwość	 zetknięcia	 się	 z	 innowacyjnymi	 metodami	 pracy	 i	 nowoczesnymi	
narzędziami	wykorzystywanymi	w	branżach	rolniczej	i	leśnej	w	innym	kraju	Unii	
Europejskiej	niż	Polska;	

 rozwinięcie	 przez	 35	 uczestników	 kompetencji	 w	 zakresie	 posługiwania	 się	
językiem	 obcym	 lub	 –	 szerzej	 rzecz	 ujmując	 –	 komunikacją	 w	 warunkach	
międzykulturowych;	

 stworzenie	 szansy	 włączenia	 społecznego	 przynajmniej	 20	 uczniów	 o	 tzw.	
mniejszych	szansach;	

 rozwój	 kontaktów	 międzynarodowych	 Szkoły,	 służący	 zarówno	 skutecznej	
realizacji	niniejszego	projektu,	ale	także	tworzący	podstawy	dla	kolejnych	działań,	
wliczając	w	to	również	działania	o	skali	międzynarodowej.	

Staż	 w	 lokalnych	 przedsiębiorstwach	 w	 Grecji	 z	 założenia	 przebiegać	 miał	 zgodnie	
z	 europejskimi	 standardami	 i	 pozwolić	 na	 nabycie	 –	 oprócz	 szeregu	 kompetencji	
zawodowych	–	 także	umiejętności	 organizacyjnych,	 społecznych	 i	międzykulturowych.	
Dodatkowym	atutem	była	możliwość	doskonalenia	kompetencji	językowych	w	zakresie	
języka	angielskiego,	przyjętego	za	język	roboczy	działań	implementowanych	w	ramach	
całego	projektu,	a	także	fakt	przeprowadzenia	dodatkowych	kursów	dla	uczniów	przed	
mobilnością.	 Dzięki	 temu,	 uczestnicy	 mieli	 okazję	 poszerzyć	 wachlarz	 swoich	
umiejętności	w	sferze	komunikacji,	relacji	interpersonalnych	i	terminologii	branżowej.	

Dla	 obu	 specjalności	 ujętych	 w	 projekcie,	 tj.	 Technik	 leśnik	 i	 Technik	 rolnik	
międzynarodowy	 wymiar	 praktyk	 stanowił	 istotną	 wartość	 dodaną,	 której	 nie	 jest	
w	 stanie	 zapewnić	 żaden	 projekt	 realizowany	 w	 analogicznych	 realiach	 na	 poziomie	
lokalnym.	Projekt	miał	zatem	na	celu	przede	wszystkim	wspieranie	rozwoju	osobistego	
jego	głównych	beneficjentów	oraz	współpracę	w	zakresie	zapewnienia	wysokiej	jakości	
kształcenia	 zawodowego	na	wszystkich	 etapach	 zdobywania	kwalifikacji.	 Podniesienie	
poziomu	 wiedzy	 zawodowej	 oraz	 zaznajomienie	 z	 kulturą	 Grecji	 sprawiły,	 że	 młodzi	
ludzie	otworzyli	się	na	rozwijanie	kontaktów	międzynarodowych,	ułatwiających	aktywne	
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uczestnictwo	w	życiu	społecznym	oraz	rozwój	poczucia	europejskiej	tożsamości	w	duchu	
społeczeństwa	obywatelskiego.	

Wszystkie	założenia	i	nakreślone	w	ten	sposób	cele	projektu	wpisały	się	w	cele	programu	
Erasmus+	 oraz	 Mobilności	 Edukacyjnej	 w	 ramach	 sektora	 Kształcenia	 i	 Szkolenia	
zawodowego,	 odpowiadając	 jednocześnie	 na	 zidentyfikowane	 potrzeby	 uczniów,	 ale	
także	kadry	pedagogicznej	Szkoły.	

	

	

MOBILNOŚĆ	ZAGRANICZNA	

W	 ramach	 głównego	 działania,	 zgodnie	 z	 założeniami,	 zrealizowana	 została	 jedna	
wymiana	 mobilnościowa.	 Dedykowana	 ona	 była	 w	 sumie	 35	 uczniom	 Zespołu	 Szkół	
Centrum	Kształcenia	Praktycznego	 im.	Wincentego	Witosa	w	Bujnach,	kształcących	się	
w	 dwóch	 specjalnościach:	 Technik	 rolnik	 i	 Technik	 leśnik.	 Mobilność	 miała	 miejsce	
w	Grecji,	w	terminie	23	kwietnia	–	4	maja	2018	roku.	

	

	

	 	

35 uczniów ZS 
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PARTNER	GRECKI	

Na	etapie	wnioskowania	planowano	współpracę	z	włoską	organizacją	Futuro	e	Progresso	
Associazione	 di	 promozione	 socjale.	 Jednak	 po	 konsultacjach	 z	 tym	partnerem,	 już	 po	
akceptacji	wniosku	do	realizacji,	zgłosił	on	problemy	dotyczące	ograniczonych	zasobów	
kadrowych,	które	wynikały	z	ilości	realizowanych	w	tamtym	czasie	wydarzeń	i	projektów	
we	 Włoszech	 i	 innych	 państwach	 Unii	 Europejskiej.	 W	 związku	 z	 powyższym,	
przedstawiciele	organizacji	wysyłającej	podjęli	decyzję	o	aktualizacji	grupy	partnerskiej,	
co	 zostało	 również	 pozytywnie	 zaopiniowane	 przez	 Narodową	 Agencję,	 przyznającą	
dofinansowanie.	

Po	uzyskaniu	pozytywnych	opinii	od	wielu	szkół,	z	którymi	ZS	CKP	w	Bujnach	na	co	dzień	
współpracuje,	 zdecydowano	 się	 podjąć	 współpracę	 z	 greckim	 partnerem	 GEORGIKES	
EKMETALEUSEIS	&	TRAINING	SERVICES.	Od	tamtej	pory	wszelkie	działania	w	ramach	
projektu	 pt.	 „Rozwój	 kompetencji	 zawodowych	 –	 staże	 zagraniczne	 uczniów	 Zespołu	
Szkół	Centrum	Kształcenia	Praktycznego	im.	Wincentego	Witosa	w	Bujnach”	realizowane	
były	 już	w	 ścisłej	 współpracy	 z	 tym	właśnie	 partnerem.	 Jest	 to	 doświadczona	 grecka	
organizacja	przyjmująca,	specjalizująca	się	w	organizacji	praktyk	i	staży	dla	uczniów	szkół	
technicznych	 i	 zawodowych	w	 ramach	 programów	mobilności	 w	 zakresie	 kształcenia	
zawodowego.	Działa	w	 sektorze	 rolnictwa,	 agrobiznesu	 i	 turystyki,	 a	 także	 przemysłu	
rolno-drzewnego,	 handlu	 oraz	 logistyki	 i	 zarządzania	 przedsięwzięciami,	 które	
towarzyszą	wybranym	sektorom,	co	doskonale	wpisało	się	w	idee	realizowanego	przez	
Szkołę	 projektu	 międzynarodowego.	 Dysponuje	 ona	 również	 dużym	 gospodarstwem	
agroturystycznym	 ukierunkowanym	 na	 uprawę	 charakterystycznych	 dla	 terenu	
produktów	tj.	oliwek,	kasztanów,	bawełny,	winogron	czy	pistacji.	

Siedziba	 instytucji	 znajduje	 się	 w	 miejscowości	 Platamonas	 na	 Riwierze	 Olimpijskiej	
w	 regionie	 Pierias.	 Specjaliści	 i	 nauczyciele	 zawodu	 w	 GEORGIKES	 EKMETALEUSEIS	
&	 TRAINING	 SERVICES	 są	 doskonałymi	 profesjonalistami	w	 swojej	 branży.	 Prowadzą	
szkolenia	 zawodowe	 na	 terenie	 należącego	 do	 nich	 gospodarstwa	 agroturystycznego,	
a	także	na	terenie	innych	gospodarstw.	Współpracują	także	z	zakładami	pracy	(w	kraju	
oraz	 zagranicą)	 w	 organizowaniu	 praktyk	 zawodowych,	 nadzorowaniu	 procesu	
nabywania	nowych	umiejętności	oraz	ocenie	efektów	kształcenia.	

GEORGIKES	 EKMETALEUSEIS	 &	 TRAINING	 SERVICES	 współpracuje	 z	 wieloma	
przedsiębiorstwami	 sektora	 rolno-spożywczego	 oraz	 gospodarstwami	 agro-
turystycznymi	 i	 rolnymi	 na	 Riwierze	 Olimpijskiej	 i	 szerzej	 –	 w	 regionie	 Pieria	
i	 Tesalia,	 które	 są	 najbardziej	 rozwiniętymi	 rolniczo	 regionami	 Grecji.	 Od	 2011	 roku	
GEORGIKES	 EKMETALEUSEIS	&	 TRAINING	 SERVICES	 organizuje	 praktyki	 zagraniczne	
dla	 uczniów	 i	 absolwentów.	 Podczas	 ich	 pobytu	 zajmuje	 się	 kompleksowym	
organizowaniem	 dla	 nich	 wycieczek	 oraz	 programów	 w	 ramach	 przygotowania	
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kulturowego,	 organizuje	 również	 wizyty	 studyjne	 w	 przedsiębiorstwach.	 Co	 warte	
podkreślenia,	 dwoje	 z	 jej	 pracowników	 biegle	 włada	 językiem	 polskim,	 co	 również	
ułatwia	organizację	pracy	na	miejscu.	

Osobami	 odpowiedzialnymi	 na	 miejscu	 za	 opiekę	 nad	 uczestnikami	 są	 panowie	
Athanasios	 Drougas	 oraz	 Adonis	 Karatzios.	 Są	 oni	 bezpośrednimi	 opiekunami	
uczestników	na	miejscu	 i	posiadają	wieloletnie	doświadczenie	w	realizacji	programów	
stażowych.	Są	to	również	osoby	kontaktowe	dla	partnerów	w	Grecji.	Nie	bez	znaczenia	
jest	 także	 fakt,	 że	 biegle	 posługują	 się	 oni	 językiem	 angielskim,	 a	 jeden	 z	 nich	 także	
polskim.	Są	odpowiedzialni	za	koordynowanie	przepływu	 informacji	oraz	zapewnienie	
wszystkich	 usług	 na	 okres	 trwania	 całej	 mobilności.	 Nadzorują	 wizyty	 profesjonalne,	
staże	i	pilnują	szczegółów	logistycznych.	Koordynują	działania	doradcze	na	rzecz	rozwoju	
szkolenia	 i	 ścieżek	 zatrudnienia	 osób	w	 różnym	wieku	 i	mających	 różne	 pochodzenie	
społeczno-zawodowe.	 Zapewniają	 odpowiednie	 wsparcie	 metodyczne	 i	 proceduralne,	
aby	jak	najlepiej	przełożyć	osiągnięte	doświadczenia	i	wyniki	uczenia	się	na	późniejsze	
życie	zawodowe	uczestników.	

Współpraca	z	tym	partnerem	w	ramach	realizacji	projektu	tego	typu	gwarantowała	więc	
jego	 powodzenie.	 Zmiana	 partnera	 już	 na	 samym	 początku	 działań	 projektowych	
wpłynęła	 pozytywnie	 na	 planowane	 działania,	 przede	 wszystkim	 przez	 wzgląd	 na	
olbrzymi	 potencjał	 i	 doświadczenie,	 jakim	 dysponuje	 GEORGIKES	 EKMETALEUSEIS	
&	 TRAINING	 SERVICES,	 ale	 także	 na	 stabilność	 partnerstwa,	 w	 ramach	 którego	
realizowany	 był	 cały	 projekt.	 GEORGIKES	 EKMETALEUSEIS	 &	 TRAINING	 SERVICES	
przejęła	wszystkie	obowiązki,	które	leżały	po	stronie	włoskiego	partnera,	pozwalając	na	
utrzymanie	 wszystkich	 podstawowych	 założeń	 projektu,	 poczynionych	 na	 etapie	
przygotowywania	wniosku	o	dofinansowanie.	
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PROCES	REKRUTACYJNY	

W	 celu	 zapewnienia	 jak	 najbardziej	 efektywnego	 wykorzystania	 oferowanych	 dzięki	
realizacji	projektu	możliwości,	proces	wyboru	uczestników,	tj.	głównych	beneficjentów	
projektu	 musiał	 zostać	 poprzedzony	 odpowiednio	 zorganizowanym	 procesem	
rekrutacyjnym.	Niezbędnym	było	wybranie	dobrze	przygotowanej	do	odbycia	praktyk	
grupy	 młodzieży,	 najbardziej	 zainteresowanej	 poszerzaniem	 horyzontów,	 rozwojem	
osobistym	i	zdobywaniem	cennego	doświadczenia.	

	

KOMISJA	REKRUTACYJNA	

Na	potrzeby	przeprowadzenia	procesu	rekrutacyjnego	do	projektu,	w	Szkole	powołana	
została	 specjalna	 Komisja	 Rekrutacyjna.	 Powołana	 ona	 została	 na	 mocy	 Zarządzenia	
Dyrektora	 Zespołu	 Szkół	 Centrum	 Kształcenia	 Praktycznego	 im.	 Wincentego	 Witosa	
w	Bujnach	z	dnia	6	listopada	2017	roku	Nr	1/11/2017.	Dyrektor	Sławomir	Piętakiewicz,	
na	 podstawie	 upoważnienia	 wynikającego	 z	 Uchwały	 Nr	 482/2017	 Zarządu	 Powiatu	
w	 Piotrkowie	 Trybunalskim	 z	 dnia	 23	 sierpnia	 2017	 r.	 w	 sprawie	 udzielenia	 mu	
pełnomocnictwa,	powołał	5-osobową	Komisję	Rekrutacyjną	w	następującym	składzie:	

1/	Sławomir	Błaszczyk	–	Przewodniczący,	Kierownik	szkolenia	praktycznego	

2/	Jolanta	Dawidowicz	–	Członek	Komisji	

3/	Sylwia	Nowicka-Szczepańska	–	Członek	Komisji	

4/	Teresa	Pytka	–	Członek	Komisji	

5/	Bogdan	Ściegiński	–	Członek	Komisji	

Jej	 zadaniem	 było	 przygotowanie	 procedur	 niezbędnych	 do	 prawidłowego	
przeprowadzenia	 rekrutacji,	 tj.	 doprecyzowanie	 zasad	 i	 kryteriów	 oraz	 opracowanie	
finalnej	 wersji	 Regulaminu	 Rekrutacji	 (posiłkując	 się	 załącznikiem	 do	 wniosku	
o	 dofinansowanie).	 Następnie	 członkowie	 Komisji	 mieli	 za	 zadanie	 nadzorować	 cały	
proces	 rekrutacji	 w	 obowiązującym	 terminie,	 dokonać	 analizy	 dotychczasowych	
wyników	w	nauce	kandydatów	(w	czym	wspierali	ich	wychowawcy	poszczególnych	klas)	
oraz	na	tej	podstawie	dokonać	końcowej	kalkulacji	wyników	rekrutacji,	opracować	listę	
rankingową	 oraz	 protokół	 z	 posiedzenia	 Komisji	 Rekrutacyjnej,	 będący	 jednocześnie	
sposobem	ogłoszenia	wyników	i	listy	35	uczniów	zakwalifikowanych	do	wzięcia	udziału	
w	działaniach	projektowych.	
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AKCJA	INFORMACYJNA	

Pierwsze	kroki,	mające	na	 celu	 rozpowszechnienie	 idei	 projektu	 i	 ogólnych	 informacji	
podjęte	zostały	 jeszcze	przed	samą	rekrutacją.	Było	to	ogłoszenie	o	realizacji	projektu,	
które	pojawiło	się	na	stronie	Szkoły,	w	zakładce	dedykowanej	stażom	zagranicznym	już	
1	 września	 2017,	 wraz	 z	 rozpoczęciem	 roku	 szkolnego,	 tak	 aby	 dotrzeć	 do	 jak	
najszerszego	 grona	 odbiorców.	 Informacja	 ta	 dostępna	 jest	 pod	 linkiem:	
http://zsckpbujny.pl/2017/09/01/projekt-unijny-staz-zagraniczny/.	 Wstępne	 infor-
macje	 zamieszczono	 wówczas	 również	 na	 tablicy	 informacyjnej	 w	 szkole,	 w	 miejscu	
dostępnym	 dla	 wszystkich	 uczniów,	 ale	 także	 ich	 rodziców.	 Był	 to	 chociażby	 plakat	
programowy	 PO	 WER,	 sporządzony	 na	 podstawie	 wzoru	 umieszczonego	 na	 stronie	
internetowej	programu.	

Następnie	 na	 stronie	 internetowej	 (http://zsckpbujny.pl/2017/11/10/oglaszamy-
rekrutacje-do-projektu-po-wer/),	 jak	 również	 w	 samej	 placówce	 w	 widocznych	 dla	
uczniów	 i	 pojawiających	 się	 w	 Szkole	 rodziców	 miejscach	 umieszczono	 informację	
odnośnie	 zbliżającego	 się	 procesu	 rekrutacyjnego.	 Kryteria	 i	 informacje	merytoryczne	
potencjalnym	kandydatom	oraz	 ich	rodzicom	przekazali	 również	wychowawcy	klas	na	
zebraniach	 oraz	 apelach,	 mając	 tym	 samym	 okazję	 do	 rozwiania	 ewentualnych	
wątpliwości	oraz	odpowiedzenia	na	pojawiające	się	pytania.	

Przeprowadzona	 w	 ten	 sposób	 akcja	 informacyjna	 umożliwiła	 wszystkim	 chętnym	
zgłoszenie	 swojej	 kandydatury	 do	 udziału	 w	 mobilności,	 sprawiając	 jednocześnie,	 że	
proces	 rekrutacji	 był	 przeprowadzony	 w	 sposób	 przejrzysty,	 ogólnodostępny	
i	 z	 uwzględnieniem	 zasad	 równości,	 dając	 jednakowe	 szanse	 wszystkim	
zainteresowanym.	

	

	

WYMOGI	FORMALNE	

	

POSTANOWIENIA	REGULAMINU	

Podstawowym	 dokumentem,	 zawierającym	 w	 sobie	 wszystkie	 zasady	 rekrutacji	
uczestników	był	sporządzony	na	 te	potrzeby	Regulamin	rekrutacji	 (dostępny	w	pełnej	
wersji	 na	 stronie	 internetowej	 ZS	 CKP	 w	 Bujnach:	 http://zsckpbujny.pl/wp-
content/uploads/2018/07/Regulamin-rekrutacji.pdf).	 Uwzględniał	 on	 podstawowe	
informacje,	jak:	
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I. Sposób	finansowania	(§1	pkt.	3)	

„Za	uczestnictwo	w	projekcie	Uczestnicy	nie	ponoszą	żadnych	kosztów	finansowych.”	

II. Cel	projektu	(§1	pkt.	4)	

„Celem	nadrzędnym	projektu	jest	zdobycie	praktycznego	doświadczenia	zawodowego	oraz	
podniesienia	kwalifikacji	zawodowych	przez			uczniów	kształcących	się	w	zawodzie	Technik	
rolnik	oraz	Technik	leśnik.”	

III. Dane	organizacji	wysyłającej	i	przyjmującej	(§1	pkt.	5	i	7)	

„5.	 Beneficjentem	 Projektu	 jest	 Zespół	 Szkół	 Centrum	 Kształcenia	 Praktycznego	 im.	
Wincentego	 Witosa	 w	 Bujnach,	 z	 siedzibą	 przy	 ul.	 Piotrkowskiej	 30,	 97-371	 Wola	
Krysztoporska,	zwany	dalej	Organizacją	wysyłającą.”	

„7.	Partnerem	projektu	jest	GEORGIKES	EKMETALEUSEIS	&	TRAINING	SERVICES	z	Grecji,	
zwany	dalej	Organizacją	przyjmującą.”	

IV. Zakres	wsparcia	(§3	pkt.	1-3)	

„1.	Przygotowanie	realizowane	przez	Organizację	wysyłającą:	

a. językowe:	 z	 zakresu	 języka	 angielskiego	 specjalistycznego	w	wymiarze	 40	 godzin	
oraz	języka	greckiego	na	poziomie	podstawowym	w	wymiarze	15	godzin;	

b. kulturowo-pedagogiczne	w	wymiarze	15	godzin.”		

„2.	Udział	w	mobilności	edukacyjnej.	Czas	trwania	mobilności,	w	tym	stażu	zawodowego,	dla	
każdego	Uczestnika	wyniesie	12	dni	(…)”	wraz	z	wyszczególnieniem	zakresu	czasu	pracy	
oraz	praw	i	obowiązków	Uczestników.	

„3.	Uczestnikom	zostanie	wyznaczony	Opiekun	stażu	w	zakładzie	pracy,	który	będzie	czuwał	
nad	prawidłową	realizacją	stażu,	zgodnie	z	wcześniej	skonstruowanym	planem.”	

V. Zasady	rekrutacji	Uczestników	do	projektu	(§3	pkt.	2-3	i	6)	

„2.	 Rekrutacja	 do	projektu	 będzie	 się	 odbywać	 z	 uwzględnieniem	 zasady	 równych	 szans,	
w	tym	zasady	równości	płci.”	

„3.	Podstawą	kwalifikowania	osób	do	realizacji	staży	w	ramach	projektu	będzie	spełnienie	
następujących	warunków:	

a. Przynależności	do	grupy	docelowej,	opisanej	w	§2;	
b. Złożenie	poprawnie	wypełnionego	formularza	rekrutacyjnego.”	

„6.	 Chęć	udziału	w	projekcie	uczeń	 zgłasza	poprzez	 złożenie	w	 sekretariacie	Organizacji	
wysyłającej	Formularza	rekrutacyjnego.”	
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KRYTERIA	OCENY	

W	 Regulaminie	 rekrutacji	 zawarte	 zostały	 szczegółowe	 kryteria,	 w	 oparciu	 o	 które	
przyznawane	były	punkty,	wraz	z	konkretną	skalą.	Były	to:	

 średnia	 ocen	 z	 przedmiotów	 zawodowych	 z	 ostatniego	 cyklu	 dydaktycznego,	
gdzie:	

ü za	średnią	ocen	między	3,0	a	3,99	przyznawano	4	pkt;	
ü za	średnią	ocen	między	4,0	a	4,99	przyznawano	7	pkt;	
ü za	średnią	ocen	między	5,0	a	6,0	przyznawano	10	pkt;	

 ocena	 z	 zachowania	 –	 w	 przypadku	 tego	 kryterium	 można	 było	 zdobyć	
maksymalnie	5	pkt;	

 frekwencja	uczniów	na	zajęciach	szkolnych	–	w	przypadku	tego	kryterium	można	
było	zdobyć	maksymalnie	5	pkt;	

 ocena	z	języka	angielskiego,	gdzie:	
ü ocena	3,0-3,99	odpowiadała	4	pkt;	
ü ocena	4,0-4,99	odpowiadała	7	pkt;	
ü ocena	5,0-6,0	odpowiadała	10	pkt;	

 rozmowa	 rekrutacyjna	 z	 kandydatami,	 mająca	 na	 celu	 poznanie	 motywacji	
uczniów	do	wzięcia	udziału	w	projekcie	oraz	ich	sytuacji	życiowej	–	w	przypadku	
tego	kryterium	możliwa	do	uzyskania	ilość	punktów	wynosiła	od	0	do	20	pkt.	

Podczas	gdy	pierwszą	część	formularza,	zawierającą	dane	osobowe	kandydata,	wypełniał	
on	 samodzielnie,	 o	 tyle	 rubryki	 dotyczące	 kryteriów	 oceny	 wypełniali	 wychowawcy	
poszczególnych	 klas.	 Ostatnim	 etapem	 rekrutacji	 było	 przeprowadzenie	 rozmowy	
rekrutacyjnej	 z	 kandydatami	 przez	 członków	 Komisji	 Rekrutacyjnej,	 którzy	mieli	 tym	
samym	okazję	bliżej	przyjrzeć	się	kandydatom.	

Po	 rozpatrzeniu	37	 zgłoszeń,	 na	posiedzeniu,	 które	 odbyło	 się	w	 siedzibie	 ZS	CKP	 im.	
W.	Witosa	w	Bujnach	4	grudnia	2017	roku,	Komisja	wyłoniła	35	uczestników	projektu.	
Sporządzono	 wówczas	 również	 protokół	 z	 posiedzenia	 Komisji	 Rekrutacyjnej,	 jak	
również	listę	rankingową,	uwzględniających	2	uczniów	na	tzw.	liście	rezerwowej,	w	razie	
wystąpienia	 nieprzewidzianych	 okoliczności,	 w	 obliczu	 których	 któryś	
z	zakwalifikowanych	nie	byłby	ostatecznie	w	stanie	wziąć	udziału	w	głównym	działaniu	
(nic	takiego	jednak	nie	miało	miejsca).	Wspomniane	dokumenty	wywieszono	na	tablicy	
informacyjnej	w	Szkole,	tak	aby	każdy	mógł	zapoznać	się	z	wynikami	rekrutacji.	

W	początkowych	założenia	projektowych	ustalono	kryterium,	wobec	którego	w	projekcie	
miało	 wziąć	 udział	 20	 uczniów	 kształcących	 się	 w	 zawodzie	 Technik	 leśnik	 i	 15	 –	
w	zawodzie	Technik	 rolnik.	Wobec	przebiegu	rekrutacji	 jednak	okazało	 się,	 że	projekt	
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wzbudził	większe	zainteresowanie	wśród	uczniów	kształcących	się	w	zawodzie	Technik	
leśnik,	dlatego	postanowiono	zmienić	strukturę	i	ostatecznie	w	mobilności	udział	wzięło	
14	Techników	rolników	i	21	Techników	leśników.	

	

PROCEDURA	ODWOŁAWCZA	

W	 Regulaminie	 rekrutacji	 uwzględniono	 również	możliwość	 odwołania	 się	 od	 decyzji	
Komisji	 Rekrutacyjnej,	 z	 którego	 to	 przywileju	 mogli	 skorzystać	 wszyscy	 uczniowie,	
których	zdaniem	ich	kandydatura	powinna	zostać	ponownie	rozpatrzona.	Mówił	o	tym	
punkt	11	§4,	zgodnie	z	którym:	

„Przewiduje	 się	 procedurę	 odwoławczą.	 Uczeń	 ma	 prawo	 do	 odwołania	 się	 od	 decyzji	
Komisji	 Rekrutacyjnej	w	 ciągu	 7	 dni	 od	 opublikowania	 listy	 osób	 zakwalifikowanych	 do	
wzięcia	 udziału	 w	 projekcie.	 Odwołania	 złożone	 w	 formie	 pisemnej	 w	 sekretariacie	
Organizacji	wysyłającej	będą	rozpatrywane	tylko	w	przypadku,	gdy	Komisja	Rekrutacyjna	
nie	miała	dostępu	do	istotnych	z	punktu	widzenia	procesu	informacji,	mogących	pozwolić	
na	zakwalifikowanie	się	ucznia	do	udziału	w	projekcie.”	

Niemniej	jednak	żadne	z	uczestników	nie	zgłosił	takiej	chęci,	a	tym	samym	Komisja	nie	
musiała	ponownie	rozpatrywać	żadnej	kandydatury.	

	
PODPISANIE	UMÓW	FINANSOWYCH	

Kolejnym	 krokiem,	 zwieńczającym	 proces	 rekrutacji	 było	 podpisanie	 przez	 uczniów	
umów	 trójstronnych	 –	 pomiędzy	 nimi	 (jako	 osobami	 uczącymi	 się	 –	 uczestnikami	
projektu),	Organizacją	wysyłającą	 (Zespołem	Szkół	 Centrum	Kształcenia	 Praktycznego	
im.	Wincentego	Witosa	 w	 Bujnach),	 reprezentowaną	 na	 potrzeby	 tego	 procesu	 przez	
Dyrektora	 –	 Sławomira	 Piętakiewicza	 a	 Organizacją	 przyjmującą	 (GEORGIKES	
EKMETALEUSEIS	 &	 TRAINING	 SERVICES),	 którą	 reprezentował	 Prezes	 –	 Athanasios	
Drougas.	 W	 przypadku	 uczniów	 niepełnoletnich,	 wszystkie	 wymagane	 dokumenty	
zostały	również	podpisane	przez	ich	rodziców/opiekunów/prawnych	reprezentantów	–	
aby	rozwiać	ewentualne	wątpliwości	zorganizowano	specjalne	spotkanie	organizacyjne	
dla	wszystkich	zainteresowanych.	Wszystkie	dokumenty	sporządzono	zgodnie	z	wzorami	
programowymi,	pobranymi	z	oficjalnej	 strony	programu	PO	WER,	wraz	ze	wszystkimi	
niezbędnymi	załącznikami	odpowiednimi	dla	projektów	wykorzystujących	przy	ocenie	
Europejski	System	Transferu	Osiągnięć	w	Kształceniu	i	Szkoleniu	Zawodowym	(ECVET).	 	
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PRZYGOTOWANIA	

Zakres	 wsparcia,	 którym	 objęci	 byli	 uczestnicy	 projektu	 pt.	 „Rozwój	 kompetencji	
zawodowych	 –	 staże	 zagraniczne	 uczniów	 Zespołu	 Szkół	 Centrum	 Kształcenia	
Praktycznego	im.	Wincentego	Witosa	w	Bujnach”	nie	koncentrował	się	tylko	wyjeździe	na	
mobilność	 zagraniczną.	 Niezwykle	 ważnym	 było	 odpowiednie	 przygotowanie	
uczestników	do	pobytu	za	granicą,	przystosowanie	 ich	do	pracy	w	międzynarodowym	
środowisku	oraz	zaszczepienie	w	nich	chęci	jak	największego	skorzystania	z	oferowanych	
w	 ramach	projektu	możliwości.	 Jako	 że	 przygotowania	 z	 założenia	 odbywać	 się	miały	
przed	 wyjazdem,	 znaczną	 część	 z	 nich	 zorganizowano	 w	 Szkole,	 w	 okresie	
poprzedzającym	wyjazd	35	uczniów	do	Grecji.	

Uczestnicy	 projektu	 mieli	 szansę	 wziąć	 udział	 w	 następujących	 zajęciach	
przygotowawczych:	

1/	W	 zakresie	 języka	 angielskiego	 specjalistycznego	 (w	 wymiarze	 40h)	 –	
szkolenie	 dedykowane	 poszerzeniu	 słownictwa,	 otwarciu	 się	 uczniów	 na	
używanie	 języka	 obcego	 w	 codziennych	 sytuacjach	 oraz	 powtórzeniu	
najważniejszych	elementów,	mogących	być	przydatnymi	w	czasie	pobytu	w	Grecji.	
Szkolenia	 te	 prowadziło	 2	 nauczycieli	 języka	 angielskiego,	 koncentrując	 się	 na	
słownictwie	branżowym,	 charakterystycznym	dla	poszczególnych	zawodów,	ale	
również	 na	 słownictwie	 przydatnym	 w	 codziennej	 komunikacji.	 Jako	 że	 język	
angielski	 był	 językiem	 roboczym	 stażu,	 niezwykle	 ważnym	 było	 poszerzenie	
kompetencji	uczniów	w	tym	zakresie.	Dodatkowo	zajęcia	–	w	przeciwieństwie	do	
standardowych	 lekcji	 angielskiego,	 ujętych	 w	 podstawie	 programowej	 –	
koncentrowały	 się	 na	 umiejętnościach	 werbalnych.	 Za	 sprawą	 prowadzenia	
licznych	 rozmówek,	 dialogów	 z	 uczniami	 i	 podsuwania	 tematyki	 do	 rozmów	
w	parach	bądź	większych	grupkach,	uczestnicy	projektu	czuli	się	znacznie	pewniej	
w	tej	materii	i	później	–	już	na	miejscu	byli	znacznie	bardziej	otwarci	na	używanie	
języka	angielskiego.	

2/	 W	 zakresie	 języka	 greckiego	 podstawowego	 (w	 wymiarze	 15h)	 –	
przygotowanie	 pozwalające	 na	 poznanie	 podstaw	 języka	 greckiego	 oraz	
podstawową	 komunikację	 w	 sytuacjach	 życia	 codziennego	 podczas	 pobytu	
w	 Grecji.	 W	 tym	 zakresie	 przedstawiciele	 Szkoły	 nawiązali	 współpracę	
z	zewnętrzną	firmą	szkoleniową,	z	ramienia	której	na	szkoleniu	stawił	się	lektor,	
biegle	 posługujący	 się	 językiem	 greckim	 i	 mogący	 wprowadzić	 uczestników	
w	tajniki	nowego	alfabetu,	innej	wymowy	i	intonacji.	Dzięki	tym	zajęciom	uczniom	
znacznie	łatwiej	było	odnaleźć	się	w	nowym	środowisku,	a	niektórzy	uczestnicy	
próbowali	nawet	swoich	sił	w	bezpośredniej	komunikacji	z	obywatelami	Grecji,	co	
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znacznie	 poszerzyło	 ich	 strefę	 komfortu	 i	 pozwoliło	 im	 otworzyć	 się	 na	 dotąd	
nieznane	doświadczenia.	

3/	W	zakresie	kulturowo-pedagogicznym	(w	wymiarze	15h)	–	przygotowanie	
dedykowane	 należytemu	 zmotywowaniu	 uczestników	 przed	wyjazdem,	 a	 także	
przybliżeniu	 im	 kultury	 i	 realiów	 życia	 w	 Grecji	 oraz	 zasad	 funkcjonowania	
w	 międzynarodowym	 środowisku.	 Zajęcia	 przeprowadzono	 w	 formie	
warsztatowej,	 przez	 co	 uczniowie	 mieli	 okazję	 oderwać	 się	 od	 standardowo	
prowadzonych	 zajęć	 w	 ławkach.	 Dzięki	 wykorzystaniu	 metod	 edukacji	
pozaformalnej,	 gier	 symulacyjnych	 i	 zabaw	 mających	 na	 celu	 przybliżenie	
środowiska	międzykulturowego,	uczniowie	otworzyli	się	na	nowości,	przełamali	
istniejące	bariery	i	stereotypy	i	stali	się	znacznie	bardziej	otwarci	na	poznawanie	
nowych	 osób,	 nie	 obawiając	 się	 różnic	 kulturowych	 czy	 nieporozumień.	
Jednocześnie	szkolenie	to	uświadomiło	młodym	ludziom,	jak	wiele	zależy	od	nich,	
od	 ich	 zaangażowania	 i	 wykazywania	 się	 inicjatywnością,	 przedsiębiorczością,	
otwierając	ich	umysły	na	korzystanie	z	możliwości	oferowanych	przez	programy	
takie	 jak	Eramus+	 i	 narzędzi	 takich	 jak	 chociażby	Europass-Paszport	 Językowy.	
Dzięki	 udziałowi	 w	 projekcie	 w	 uczestnikach	 znacznie	 wzrosło	 zaangażowanie	
w	sprawy	wykraczające	poza	podstawowy	zakres	ich	zadań	–	tak	w	ramach	życia	
szkolnego,	jak	i	prywatnego.	

Udział	 w	 trzech	 powyższych	 szkoleniach	 poświadczony	 został	 poprzez	 podpisanie	
specjalnie	 ku	 temu	 stworzonych	 list	 obecności,	 a	 następnie	 poprzez	 wręczenie	
uczestnikom	zaświadczeń,	potwierdzających	odbycie	szkoleń	w	określonym	czasie.	
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Dodatkowo	na	stronie	internetowej	ZS	CKP	w	Bujnach	ukazał	się	artykuł	podsumowujący	
przebieg	 przygotowań,	 wraz	 ze	 zdjęciami	 –	 link	 do	 strony:	
http://zsckpbujny.pl/2018/03/16/przygotowania-do-wyjazdu-dobiegaja-konca/.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Zorganizowano	również	spotkania	organizacyjne	dla	uczestników	projektu	oraz	ich	
rodziców/	 opiekunów,	 na	 których	 przedstawione	 zostały	 szczegóły	 dotyczące	
programu	 staży,	 praw	 i	 obowiązków	 wynikających	 z	 uczestnictwa,	 warunków	
zakwaterowania,	wyżywienia	oraz	 standardów	obowiązujących	w	miejscach	pracy.	Na	
tym	etapie	konieczne	było	zaangażowanie	rodziców	uczniów	niepełnoletnich,	bowiem	ich	
zgoda	była	niezbędna,	aby	uczestnicy	tacy	mogli	wyjechać	na	praktyki.	Nie	wykluczało	to	
jednocześnie	udziału	w	 spotkaniach	 rodziców	pozostałych	uczniów,	 zainteresowanych	
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pogłębieniem	 wiedzy	 w	 tym	 zakresie.	 Dodatkowo,	 ukazanie	 dorosłym	 zalet	 projektu	
pomogło	w	pokonaniu	pojawiających	się	obaw	młodzieży.	Na	spotkaniach	przewidziano	
także	 przestrzeń	 czasową	 na	 zadawanie	 pytań,	 celem	 rozwiania	 wątpliwości	
i	 zapewnienia	 uczestników	 oraz	 ich	 rodziców	 o	 płynących	 z	 udziału	 w	 projekcie	
korzyściach.	
W	czasie	realizacji	przez	Szkołę	projektu	odbyły	się	3	takie	spotkania:	pierwsze	jeszcze	
przed	 rozpoczęciem	 procesu	 rekrutacji,	 mające	 na	 celu	 przekazanie	 pierwszych	
informacji	 organizacyjnych	 i	 zgłębienie	 wiedzy	 odnośnie	 realizowanego	 programu,	
drugie	już	po	rekrutacji	–	dla	uczestników	i	rodziców	osób	zakwalifikowanych	do	wyjazdu	
na	 praktyki	 zagraniczne	 do	 Grecji,	 trzecie	 natomiast	 już	 po	 powrocie	 uczniów	
z	 mobilności,	 celem	 sfinalizowania	 spraw,	 dopełnienia	 wszelkich	 obowiązków	
i	dokonania	ewaluacji	projektowych.	

Wszystkie	kursy,	 jak	 to	 już	 zostało	wspomniane,	prowadzone	były	przez	nauczycieli	 –	
specjalistów	 w	 dziedzinie	 przedmiotów	 zawodowych	 oraz	 językowych,	 lektorów	
i	trenerów,	a	także	w	przypadku	spotkań	organizacyjnych	–	przez	Dyrekcję,	Kierownika	
szkolenia	 praktycznego	 (będącego	 jednocześnie	 Koordynatorem	 projektu)	 oraz	
wychowawców	 poszczególnych	 klas.	 Dodatkowo	 uczniowie	 na	 zajęciach	 językowych	
wyposażeni	 zostali	 w	 mini-słowniczki	 i	 rozmówki,	 przygotowane	 jako	 materiały	
szkoleniowe,	tak	aby	ułatwić	zapamiętywanie	i	wzmocnić	ich	pewność	siebie	w	używaniu	
języków	obcych.	

Poprzez	zgłoszenie	chęci	uczestnictwa	w	projekcie	oraz	podpisanie	umowy	na	realizację	
projektu,	młodzież	zobowiązała	się	również	do	wzięcia	udziału	w	zajęciach	dotyczących	
bezpieczeństwa	uczestników	w	trakcie	trwania	stażu,	tj.	bezpieczeństwo	w	miejscu	pracy	
oraz	 w	 godzinach	 pozalekcyjnych,	 bezpieczeństwo	 w	 ruchu	 drogowym,	 wskazówki	
odnośnie	 zachowania	 w	 sytuacjach	 niebezpiecznych	 dla	 życia	 lub	 zdrowia	 itp.	
Przygotowanie	takie,	w	pełnym	zakresie	zorganizowane	zostało	pierwszego	dnia,	zaraz	
po	 przyjeździe	 do	 Grecji.	W	 czasie	 tego	 spotkania	 osoba	 odpowiedzialna	 za	 działania	
projektowe	 z	 ramienia	 organizacji	 przyjmującej	 szczegółowo	 zapoznała	 uczestników	
z	 kwestiami	 dotyczącymi	 odbywania	 staży,	 zasad	 współpracy	 z	 pracodawcami	 oraz	
regulaminu	 miejsca	 zakwaterowania.	 Przedstawiła	 również	 plan	 okolicy,	 jak	 również	
inne	niezbędne	wiadomości,	 celem	ułatwienia	uczestnikom	odnalezienia	 się	w	nowym	
środowisku.	Spotkanie	to,	poszerzone	o	szkolenie	w	zakresie	zasad	BHP,	okazało	się	o	tyle	
pomocne,	 że	 od	 początku	 przełamało	 bariery	 między	 przedstawicielami	 organizacji	
przyjmującej	 a	 uczniami	 i	 pozwoliło	 im	 na	 zadanie	 wszelkich	 nurtujących	 ich	 pytań.	
Dzięki	temu	cały	czas	wyjazdu	przebiegł	bez	zbędnych	komplikacji.	
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PROGRAM	PRAKTYK	

Zgodnie	z	poczynionymi	na	etapie	wnioskowania	o	dofinansowanie	ze	środków	unijnych	
ustaleniami,	główne	działanie	w	ramach	projektu	„Rozwój	kompetencji	zawodowych	–	
staże	 zagraniczne	 uczniów	 Zespołu	 Szkół	 Centrum	 Kształcenia	 Praktycznego	 im.	
Wincentego	Witosa	w	Bujnach”	obejmowało	mobilność	zagraniczną,	w	ramach	której	35	
uczniów	w	terminie	23	kwietnia	–	4	maja	2018	roku,	tj.	przez	12	dni	przebywało	w	Grecji,	
gdzie	przez	10	dni	roboczych	odbywało	staże	zagraniczne	w	greckich	przedsiębiorstwach	
sektora	 rolnego	 i	 leśnego,	 a	 2	 dni	weekendowe	dedykowane	 były	 realizacji	 programu	
kulturowego,	przy	pełnym	wsparciu	i	współpracy	z	partnerem	zagranicznym.	

	

WYKONYWANE	CZYNNOŚCI	

Staże	zawodowe	w	greckich	przedsiębiorstwach	sektora	rolnego	i	 leśnego	obejmowały	
10	dni	roboczych,	w	ramach	których	wykorzystywana	metodologia	sprowadzała	się	do	
włączenia	narzędzi	edukacji	pozaformalnej	w	ramy	edukacji	formalnej,	celem	stworzenia	
efektu	synergii	przy	połączeniu	z	nabytą	w	szkole	wiedzą	teoretyczną.	Uczniowie	zyskali	
szansę	 zastosowania	 posiadanych	 informacji	 w	 praktyce,	 co	 pozwoliło	 im	 na	
zweryfikowanie	 oczekiwań	 i	 umożliwiło	 wykorzystanie	 posiadanych	 w	 teorii	
umiejętności	w	praktyce.	

	

TECHNIK	LEŚNIK	

W	ramach	projektu	21	uczniów	kształcących	
się	w	ramach	kierunku	Technik	leśnik	wzięło	
udział	w	 praktykach	 zorganizowanych	 przez	
greckiego	 partnera	 Georgikes	 Ekmetaleuseis	
&	Training	Services	we	współpracyz	Parkiem	
Narodowym	Gór	Olimpu,	 a	 także	 ekspertami	
i	 praktykami	 dbającymi	 na	 co	 dzień	
o	utrzymanie	warunków	naturalnych	w	lasach	
wchodzących	w	skład	tego	obiektu.	Uczestnicy	
projektu	 kształcący	 się	 w	 ramach	 kierunku	
Technik	 leśnik	 realizują	 ścieżkę	 kształcenia	
wdrażaną	 przez	 ZS	 CKP	 im.	 W.	 Witosa	
w	 Bujnach,	 a	 staż	 zagraniczny	 stanowił	
uzupełnienie	 dla	 wdrażanego	 programu	
nauczania	 i	 odpowiadał	 części	
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obowiązkowych	 praktyk	 zawodowych,	 które	 każdy	 z	 uczniów	 musi	 odbyć,	 celem	
uzyskania	tytułu	Technika.	

W	ramach	wykonywanych	podczas	pobytu	zagranicą	zadań,	znalazły	się:	

 prowadzenie	 prac	 związanych	 z	 ochroną	 i	 hodowlą	 lasu	 oraz	 gospodarki	
łowieckiej;	

 prowadzenie	działań	związanych	z	ochroną	przyrody,	turystyką	i	edukacją;	

 wykonywanie	prac	pomiarowych	i	szacunkowych	w	drzewostanach;	

 organizowanie	prac	związanych	z	użytkowaniem	zasobów	leśnych.	
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TECHNIK	ROLNIK	

W	 projekcie	 udział	 wzięło	 również	 14	
uczniów	kształcących	się	w	ramach	kierunku	
Technik	 rolnik.	 Praktyki	 dla	 tego	 kierunku	
kształcenia	 zostały	 zorganizowane	 przez	
greckiego	partnera	Georgikes	Ekmetaleuseis	
&	 Training	 Services	 oraz	 greckie	
przedsiębiorstwo	 sektora	 rolno-
przetwórczego	Zeus	S.A.	Uczestnicy	projektu	
kształcący	 się	 w	 ramach	 kierunku	 Technik	
rolnik	realizują	ścieżkę	kształcenia	wdrażaną	
przez	ZS	CKP	im.	W.	Witosa	w	Bujnach,	a	staż	
zagraniczny	 stanowił	 uzupełnienie	 dla	
wdrażanego	 programu	 nauczania	
i	odpowiadał	części	obowiązkowych	praktyk	
zawodowych,	 które	 każdy	 z	 uczniów	 musi	
odbyć,	celem	uzyskania	tytułu	Technika.	

Wśród	 podstawowych	 kategorii	 zadań,	 które	 uczestnicy	 wykonywali	 będąc	 w	 Grecji,	
znalazły	się:	

 prowadzenie	produkcji	roślinnej;	

 prowadzenie	produkcji	zwierzęcej;	

 obsługa	środków	technicznych	stosowanych	w	rolnictwie.	
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NABYTE	EFEKTY	KSZTAŁCENIA	

Wszystkie	wykonywane	w	ramach	projektu	czynności	wpisują	się	w	realizowany	przez	
Zespół	 Szkół	 Centrum	 Kształcenia	 Praktycznego	 im.	 W.	 Witosa	 w	 Bujnach	 program	
kształcenia	zawodowego	dla	kierunku	Technik	rolnik	oraz	Technik	leśnik.	Dzięki	odbyciu	
zagranicznych	 praktyk	 zawodowych,	 uczniowie	 nabyli	 również	 szereg	 kompetencji,	
włączając	w	to	kompetencje	zawodowe,	jak	również	inne	umiejętności	–	komunikacyjne,	
interpersonalne,	 społeczne,	 międzykulturowe	 –	 nazywane	 zbiorczo	 „kompetencjami	
miękkimi”,	 których	 to	 posiadanie	 jest	 obecnie	 niezwykle	 cenione	 na	 rynku	 pracy,	
a	edukacja	szkolna	nie	zawsze	pozwala	na	ich	pełne	rozwinięcie.	

	

TECHNIK	LEŚNIK	

Nabyte	kompetencje	zawodowe	–	po	odbyciu	praktyk	uczeń	potrafi:	

 wymienić	przepisy	BHP	obowiązujące	przy	wykonywaniu	poszczególnych	prac;	

 przestrzegać	i	stosować́	obowiązujące	przepisy	BHP	i	przeciwpożarowe;	

 rozpoznać	źródła	czynników	szkodliwych	podczas	prac	terenowych;	

 określić	 sposoby	 zabezpieczania	 się	 przed	 czynnikami	 szkodliwymi	
występującymi	w	czasie	zajęć	terenowych;	

 wyjaśnić	działanie	czynników	szkodliwych	w	środowisku	pracy	Technika	leśnika	
na	organizm	człowieka	podczas	prac	terenowych;	

 wykonać	 przygotowanie	 gleby	w	 zależności	 od	 potrzeb	 hodowlanych	 sadzonek	
i	siewek	drzew	i	krzewów	leśnych;	

 wykonać	pielęgnację	siewek	i	sadzonek	drzew	i	krzewów	leśnych;	

 przeprowadzić	zabiegi	związane	ze	zwalczaniem	chwastów	w	szkółkach	leśnych;	

 zorganizować	prace	związane	z	odnowieniem	lasu;	

 wykonać	 we	 właściwy	 sposób	 odnowienia	 lasu,	 w	 zależności	 od	 warunków	
środowiskowych;	

 zaplanować	sposób	i	wykonać	przygotowania	gleby	pod	odnowienie	lub	zalesienie	
w	zależności	od	warunków	terenowych	i	klimatycznych;	

 ocenić	jakość	upraw	leśnych	na	powierzchni;	

 sporządzić	dokumentację	oceny	upraw	leśnych;	

 wyznaczyć	zakres	prac	niezbędnych	przy	zabiegach	rekultywacyjnych;	
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 dobrać	siły	i	środki	niezbędne	do	przeprowadzenia	zabiegów	rekultywacyjnych;	

 określić	 siły	 i	 środki	 niezbędne	 do	wykonania	 prac	 związanych	 z	wykonaniem	
zalesień	i	zadrzewień;	

 wyznaczyć	drzewa	w	zależności	od	przyjętego	sposobu	selekcji	drzew	leśnych;	

 określić	 siły	 i	 środki	 niezbędne	 do	wykonania	 prac	 związanych	 z	wykonaniem	
uzupełnień;	

 określić	siły	i	środki	niezbędne	do	wykonania	poprawek	i	dolesień;	

 posługiwać	się	sprzętem	i	narzędziami	stosowanymi	w	hodowli	lasu;	

 dobrać	 odpowiednią	 dokumentację	 w	 zależności	 od	 rodzaju	 wykonywanych	
zabiegów;	

 rozpoznać	gatunek	szkodliwego	owada	na	podstawie	żerowiska	w	terenie;	

 rozpoznać	gatunek	grzyba	patogenicznego	na	podstawie	owocnika	w	terenie;	

 określić	objawy	chorobowe	w	poszczególnych	fazach	rozwojowych	drzewostanu	
powodowane	przez	szkodliwe	owady	lub	grzyby;	

 wykonać	poszukiwania	szkodników	pierwotnych	sosny;	

 dobrać	 odpowiednie	 ilości	 środka	 chemicznego	 adekwatne	 do	 występującego	
zagrożenia;	

 zidentyfikować	zagrożenia	dla	najważniejszych	gatunków	chronionych;	

 dobrać	 sposób	 ochrony	 czynnej	 gatunku	 bądź	 siedliska	 w	 zależności	 od	
występujących	zagrożeń;	

 dobrać	 siły	 i	 środki	 w	 celu	 wykonania	 poszczególnych	 zadań	 związanych	
z	zagospodarowaniem	turystyczno-rekreacyjnym;	

 oznakować	obiekty	turystyczne	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami;	

 określić	 miąższość	 drzew	 leżących	 i	 stojących	 oraz	 ich	 części	 na	 podstawie	
pomiaru	grubości	oraz	długości;	

 dokonać	aktualizacji	mapy	na	podstawie	sytuacyjnych	pomiarów	uzupełniających;	

 wykonać	 proste	 pomiary	 realizacyjne	 linii	 podziału	 powierzchniowego	
kompleksów	leśnych	i	działek;	

 skorzystać	w	terenie	z	leśnej	mapy	numerycznej;	

 oznakować	powierzchnię	zrębową;	

 podzielić	powierzchnie	zrębową	na	działki	robocze;	
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 wyznaczyć	główny	kierunek	obalania,	kierunek	cięć;	

 zastosować	technologie	prac	leśnych	najmniej	szkodliwe	dla	środowiska;	

 dokonać	konserwacji	maszyn	i	urządzeń	do	prac	leśnych;	

 wykonać	zabieg	konserwacji	surowca	drzewnego;	

 wykonać	typowe	stosy	drewna	krótkiego;	

 pozyskać	użytki	leśne	uboczne	pochodzenia	roślinnego	i	zwierzęcego.	

	

TECHNIK	ROLNIK	

Nabyte	kompetencje	zawodowe	–	po	odbyciu	praktyk	uczeń	potrafi:	

 wymienić	przepisy	BHP	obowiązujące	przy	wykonywaniu	poszczególnych	prac;	

 przestrzegać	i	stosować	obowiązujące	przepisy	BHP	i	przeciwpożarowe;	

 obsłużyć	maszyny	 i	 urządzenia	 do	 nawożenia,	 pielęgnacji,	 zbioru	 i	 konserwacji	
roślin	z	trwałych	użytków	zielonych;	

 przygotować	produkty	pochodzenia	roślinnego	do	sprzedaży;	

 przygotować,	 zgodnie	 z	 wymogami,	 produkty	 pochodzenia	 roślinnego	 do	
przechowywania	w	gospodarstwie	rolnym;	

 przygotować,	 zakonserwować	 i	 zmagazynować	 pasze	 zgodnie	 z	 zasadami	
przyjętymi	w	gospodarstwie;	

 ocenić	 sposoby	 przygotowywania,	 konserwowania	 i	 przechowywania	 pasz	
w	gospodarstwie;	

 przygotować	 i	 obsłużyć	 urządzenia	wodociągowe	 do	 eksploatacji	w	 budynkach	
inwentarskich;	

 przygotować	 do	 określonych	 prac	 wskazane	 pojazdy,	 narzędzia,	 maszyny	
i	urządzenia;	

 wykonać	czynności	przeglądów	technicznych	maszyn	rolniczych;	

 przedstawić	sposoby	konserwacji	i	przygotowania	do	przechowywania	narzędzi	
i	maszyn	rolniczych	po	sezonie;	

 zaplanować	i	wykonać	zabiegi	uprawowe,	siew	i	nawożenie	pod	wybrane	rośliny;	

 zaplanować	 i	 wykonać	 zabiegi	 związane	 z	 pielęgnacją	 i	 ochroną	 roślin	 pod	
wybrane	rośliny	uprawne;	
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 obsłużyć	 maszyny	 i	 urządzenia	 do	 uprawy,	 siewu,	 nawożenia,	 pielęgnacji	 oraz	
zbioru	i	konserwacji	roślin	w	uprawie	polowej;	

 wykonać	 wskazane	 prace	 w	 produkcji	 zwierzęcej	 z	 wykorzystaniem	 maszyn	
i	urządzeń	w	budynkach	inwentarskich	oraz	w	polowej	produkcji	zwierzęcej;	

 uporządkować	 pomieszczenie	 inwentarskie	 w	 ramach	 wykonywania	 czynności	
codziennych;	

 zaplanować	sposoby	rekultywacji	i	zagospodarowania	terenów	zdewastowanych	
przez	właściwe	gospodarowanie	i	użytkowanie;	

 dobrać	właściwe	maszyny	i	narzędzia	do	zabiegów	uprawowych	w	zależności	od	
rodzaju	gleby	i	warunków	glebowych;	

 ocenić	stosowane	technologie	produkcji	roślin	oraz	pasz	na	użytkach	zielonych;	

 poprowadzić	 produkcję	 roślinną	 z	 uwzględnieniem	 ochrony	 zintegrowanej	
zgodnie	 z	 zasadami	 Zwykłej	 Dobrej	 Praktyki	 Rolniczej	 oraz	 Zasad	 Wzajemnej	
Zgodności;	

 przygotować	 magazyny	 i	 inne	 pomieszczenia	 do	 przechowywania	 zgodnie	
z	normami	i	wymogami	dla	określonych	produktów	pochodzenia	roślinnego;	

 ocenić	warunki	żywienia	i	utrzymania	zwierząt	w	gospodarstwie;	

 sprawdzić	 spełnienie	 wymagań	 dobrostanu	 zwierząt	 zgodnie	 z	 listą	 kontrolną	
uwzględniającą	przepisy	prawa;	

 ocenić	objętość́	i	powierzchnię	magazynową	w	stosunku	do	potrzeb	wynikających	
z	wielkości	produkcji;	

 rozdzielić	 zadania	 związane	 z	 żywieniem,	 pielęgnacją	 zwierząt	 i	 utrzymaniem	
higieny	w	pomieszczeniach;	

 rozdzielić	 zadania	 związane	 z	 pozyskiwaniem	 surowców	 pochodzenia	
zwierzęcego;	

 stosować	 programy	 komputerowe	 do	 wspomagania	 organizacji	 produkcji	
zwierzęcej;	

 wskazać	zadania	instytucji	i	organizacji	działających	na	rzecz	wsi	i	rolnictwa;	

 skorzystać	z	usług	instytucji	i	organizacji	działających	na	rzecz	rolnictwa	w	celu	
realizacji	określonych	zadań	w	rolnictwie;	

 omówić	programy	operacyjne	dla	rozwoju	wsi	i	obszarów	wiejskich;	

 scharakteryzować	instrumenty	wsparcia	finansowego	rolnictwa;	

 analizować	warunki	wsparcia	finansowego	gospodarstwa;	
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 sporządzić	 odpowiednie	 dokumenty,	 formularze	 i	 wnioski	 przy	 staraniu	 się	
o	wsparcie	ze	środków	finansowych	na	rozwój	wsi	i	obszarów	wiejskich.	

	

KOMPETENCJE	WSPÓLNE	DLA	WSZYSTKICH	UCZESTNIKÓW	

Praktyki	 odbyte	 przez	 młodych	 ludzi	 za	 granicą	 zapewniły	 bardziej	 efektywne	
zdobywanie	wiedzy	względem	podstaw	ujętych	w	programie	edukacji	 szkolnej.	Wśród	
nich,	 oprócz	 kompetencji	 stricte	 powiązanych	 z	 zawodem,	 w	 którym	 kształcą	 się	
uczestnicy,	znalazły	się	również	tzw.	„umiejętności	miękkie”,	do	których	zaliczyć	można:	

 rozwój	kreatywności;	

 zaznajomienie	 się	 ze	 specjalistycznym,	 związanym	 ze	 swoim	 zawodem	
słownictwem	w	języku	angielskim,	ale	także	okazja	do	posługiwania	się	językiem	
obcym	 w	 codziennych	 sytuacjach,	 wliczając	 w	 to	 również	 podstawową	
komunikację	w	języku	greckim;	

 zaznajomienie	 się	 z	 ideą	 konkurencyjności,	 przedsiębiorczości	 oraz	 potrzeby	
kształcenia	przez	całe	życie	–	dzięki	praktykom	młodzi	ludzie	zyskali	świadomość	
odnośnie	 własnej	 ścieżki	 kariery	 i	 istniejących	 możliwości,	 pozwalających	
poszerzyć	 zakres	 kompetencji,	 korzystając	 z	 różnych	 inicjatyw	 edukacji	
pozaformalnej;	

 pracę	w	wielokulturowym,	różnorodnym	środowisku;	

 podejmowanie	wyzwań	w	ramach	pracy	za	granicą	i	konieczności	zaadaptowania	
się	do	nowych	warunków;	

 otwartość	 na	 różnorodność	 kulturową	 i	 językową,	 a	 dzięki	 temu	 –	 zwiększenie	
zakresu	swojej	tolerancji;	

 wzrost	pewności	siebie,	przekonanie	o	własnych	zdolnościach	oraz	samodzielność	
i	zaradność;	

 zwiększenie	 aktywności,	 wykreowanie	 postaw	 dzięki	 którym	 możliwe	 będzie	
również	w	przyszłości	wykazywanie	 inicjatywy	 –	 aby	wziąć	 udział	w	projekcie	
uczniowie	musieli	 zgłosić	 swoje	 kandydatury,	 czy	wziąć	udział	w	dodatkowych	
zajęciach	pozalekcyjnych	(przygotowanie	pedagogiczne,	kulturowe	i	językowe);	

 dodatkowo,	nawiązane	we	Włoszech	kontakty	mogą	zaowocować	w	przyszłości	
współpracą	zawodową,	zarówno	na	rynku	lokalnym	jak	i	europejskim.	
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PROGRAM	KULTUROWY	

W	ramach	pobytu	w	Grecji,	35	uczniów	ZS	CKP	im.	W.	Witosa	w	Bujnach	miało	okazję	nie	
tylko	pracować	w	ramach	10	dni	roboczych,	realizując	program	praktyk	zawodowych,	ale	
także	uczestniczyć	w	2-dniowym	(weekendowym)	programie	kulturowym.	Dzięki	niemu	
mieli	 oni	 okazję	 bliżej	 poznać	 historię	 i	 kulturę	 Grecji,	 poprzez	 przybliżenie	 religii	
prawosławnej,	 odbycie	wizyt	w	miejscach	wpisanych	na	 listę	 światowego	dziedzictwa	
UNESCO,	 a	 także	 zdobywając	 wiedzę	 podczas	 spotkań	 z	 osobami	 bezpośrednio	
związanymi	 z	ważnymi	 z	 kulturowego	 punktu	widzenia	miejscami.	 Program	 ten	 objął	
również	aktywne	formy	spędzania	czasu	wolnego,	tj.	sporty	 indywidualne,	drużynowe,	
gry	integracyjne	itp.	

2	 kluczowe	 punkty	 dla	 realizowanego	 programu	 kulturowego	 stanowiły	 całodniowe	
wyjazdy,	w	ramach	których	uczestnicy	odwiedzili	kompleks	skalno-klasztorny	Meteory,	
a	także	grecką	wyspę	Skiathos.		

„Meteory”,	 to	 znajdujący	 się	w	Grecji	 środkowej	masyw	 skalny	 słynny	 głównie	dzięki	
prawosławnych	pustelniczych	monastyrów.	Klasztor,	który	odwiedziła	nasza	młodzież	to	
Megalo	Meteoro	(Wielki	Meteor)	i	jest	on	jednym	z	24	klasztorów,	których	budowa	była	
niezwykle	trudnym	zadaniem,	którego	efekt	pozwolił	 jednak	na	stworzenie	kompleksu	
nie	 tylko	 usytuowanego	w	 strategicznym	 i	 bezpiecznym	miejscu,	 ale	 także	 pełniącego	
ważne	 funkcje	 religijne,	 a	 po	 latach	 kulturowe,	 służąc	 tysiącom	 turystów	 za	 miejsce	
bliższego	poznania	greckiej	kultury,	religii	prawosławnej,	a	także	prezentując	zapierające	
dech	w	piersiach	widoki.	

	

	

	

	

	



 

	

„Rozwój	kompetencji	zawodowych	–	staże	zagraniczne	uczniów	Zespołu	Szkół	Centrum	Kształcenia	
Praktycznego	im.	Wincentego	Witosa	w	Bujnach”	nr	2017-1-PL01-KA102-036391	realizowany	w	ramach	
projektu	Ponadnarodowa	mobilność	uczniów	i	absolwentów	oraz	kadry	kształcenia	zawodowego,	realizowany	ze	

środków	PO	WER	na	zasadach	Programu	Erasmus+	sektor	Kształcenie	i	szkolenia	zawodowe	

	

28	

Nasi	uczniowie	odwiedzili	także	wyspę	Skiathos,	dzięki	czemu	grecka	kultura	stała	się	
im	jeszcze	bliższa.	Podczas	rejsu,	obejmującego	szereg	atrakcji	kulturowych,	uczestnicy	
projektu	 mogli	 nauczyć	 się	 greckich	 tańców	 takich	 jak	 Zorba	 czy	 Syrtaki,	 poznać	
tradycyjną	muzykę,	spróbować	greckiej	kuchni	w	wydaniu	wyspiarskim,	czy	też	spotkać	
się	 z	 typową	 dla	 tego	 typu	miast	 architekturą.	 Dzień	 spędzony	 pod	 znakiem	 rekreacji	
i	odpoczynku	był	wypełniony	wieloma	 informacjami	 i	 ciekawostkami,	które	pozostaną	
w	pamięci	uczniów	ZS	CKP	w	Bujnach,	na	bardzo	długo.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Przebywając	 i	pracując	w	Grecji,	w	międzykulturowym	środowisku,	uczniowie	biorący	
udział	 w	 projekcie	 mieli	 okazję	 nie	 tylko	 bliżej	 poznać	 kulturę	 państwa	 i	 regionu,	
w	 którym	 się	 znajdowali,	 ale	 także	 rozwinąć	 swoje	 umiejętności	 nawiązywania	 relacji	
z	 ludźmi	 pochodzącymi	 z	 innych	 krajów,	 efektywnego	 porozumiewania	 się,	 czy	
posługiwania	 się	 językiem	 obcym	 –	 zwłaszcza	 angielskim.	 Rozwinęli	 także	 postawy	
związane	 z	 wrażliwością	 i	 świadomością	 międzykulturową.	 Dzięki	 udziałowi	
w	realizowanym	w	ramach	projektu	programie	kulturowym,	uczestnicy	stali	się	bardziej	
otwarci	na	 różnorodność	kulturową	 i	 językową,	 a	dzięki	 temu	zwiększyli	 także	zakres	
swojej	tolerancji,	zdobyli	umiejętności	niezbędne	do	zaadaptowania	się	i	funkcjonowania	
w	zróżnicowanym,	bogatym	w	różne	kulturowe	odmienności	środowisku.	



 

	

„Rozwój	kompetencji	zawodowych	–	staże	zagraniczne	uczniów	Zespołu	Szkół	Centrum	Kształcenia	
Praktycznego	im.	Wincentego	Witosa	w	Bujnach”	nr	2017-1-PL01-KA102-036391	realizowany	w	ramach	
projektu	Ponadnarodowa	mobilność	uczniów	i	absolwentów	oraz	kadry	kształcenia	zawodowego,	realizowany	ze	

środków	PO	WER	na	zasadach	Programu	Erasmus+	sektor	Kształcenie	i	szkolenia	zawodowe	

	

29	

MENTORING	I	WSPARCIE	

Przez	 cały	 okres	 pobytu	 młodzieży	 w	 Grecji	 towarzyszyły	 jej	 3	 osoby	 towarzyszące	
w	postaci	nauczycieli	ZS	CKP	w	Bujnach,	pełniący	rolę	nie	tylko	opiekunów,	ale	również	
zapewniający	 uczestnikom	 niezbędne	 wsparcie.	 W	 zakresie	 ich	 zadań	 znalazło	 się	
nadzorowanie	poprawności	realizowania	celów	zawartych	w	założeniach	projektu	oraz	
zgodność	odbywanych	praktyk	z	ich	ustalonym	programem.	Dzięki	temu,	że	opiekunowie	
zakwaterowani	 zostali	 w	 tym	 samym	 miejscu,	 co	 uczestnicy,	 znacznie	 ułatwiło	 to	
sprawowanie	opieki	 i	prowadzenie	codziennych	rozmów	motywacyjnych,	mających	na	
celu	 zidentyfikowanie	 bieżących	 potrzeb	 i	 reagowanie	 w	 sytuacjach	 wymagających	
wsparcia.	Na	bieżąco	monitorowali	oni	również	postępy	dokonywane	przez	uczestników,	
stanowiąc	dla	nich	realne	wsparcie	w	nowym	dla	nich	procesie.		

Również	 partner	 grecki	 jeszcze	 na	 etapie	 ustalania	 szczegółów	 odnośnie	 mobilności	
zobowiązał	się	do	zapewnienia	wsparcia	mentoringowego	na	miejscu	przez	osoby	z	jego	
ramienia,	których	zadaniem	była	koordynacja	działań,	nadzorowanie	realizacji	programu	
praktyk	 oraz	 reagowanie	 w	 razie	 wystąpienia	 nieprzewidzianych	 sytuacji.	 Byli	 to	
panowie	Athanasios	Drougas	 oraz	Adonis	 Karatzios.	 Ponadto	 na	miejscu,	 oprócz	 osób	
odpowiedzialnych	 z	 ramienia	 organizacji	 przyjmującej,	 uczestnicy	 w	 miejscach	 pracy	
nadzorowani	byli	przez	mentorów,	którzy	to	służyli	wsparciem	na	każdym	etapie	prac,	
a	jednocześnie	zapewniali	uczniom	bezpieczeństwo.	

Na	 koniec,	 pracodawcy	 przeprowadzili	 dodatkowo	 rozmowy	 ze	 stażystami,	mające	 na	
celu	podsumowanie	przebytego	czasu	uczenia	i	zaopiniowanie	postawy	pracowników,	ich	
predyspozycji	i	mocnych	stron,	a	także	aspektów	wymagających	poprawy.	Zdecydowanie	
wpłynęło	to	motywująco	na	uczestników,	dając	im	możliwość	uzyskania	rzeczywistego	
odzewu	 ze	 strony	 pracodawców	 oraz	 skonfrontowania	 opinii	 profesjonalistów	
z	własnymi	poglądami	i	odczuciami.	

Wszystkie	 te	 osoby	 dokładały	 wszelkich	 starań,	 aby	 uczniowie	 nabyli	 jak	 największy	
zakres	wiedzy	i	umiejętności,	a	powierzone	im	zadania	były	zgodne	z	ich	kompetencjami	
i	 –	przede	wszystkim	–	możliwe	do	wykonania.	Nadzorowały	postępy	pracy	w	 trakcie	
każdego	z	dni	roboczych,	a	także	przeprowadzały	z	uczestnikami	spotkania	ewaluacyjne,	
podczas	których	dyskutowane	były	poszczególne	kwestie	i	przypominano	o	konieczności	
bieżącego	uzupełniania	dzienniczków	praktyk.	
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WALIDACJA	I	CERTYFIKACJA	

Niezwykle	ważnym	elementem,	mającym	na	celu	usystematyzowanie	i	uznanie	nabytych	
efektów	 kształcenia	 było	 wydanie	 każdemu	 z	 uczestników	 dokumentów	
potwierdzających	 ich	 udział	w	projekcie	mobilnościowym.	W	 związku	 z	 powyższym	–	
każdy	 z	 uczestników	 projektu	 otrzymał	 formalne	 potwierdzenie	 odbycia	 stażu	
zagranicznego,	a	co	za	tym	idzie	–	potwierdzenie	nabytych	kwalifikacji	i	doświadczeń.	

1/	Podstawowymi	dokumentami	były	Certyfikaty	programowe,	poświadczające	
odbycie	praktyk	zawodowych	w	greckich	przedsiębiorstwach	w	ramach	projektu	
mobilnościowego,	ze	wskazaniem	dat	odbywania	stażu.	Dokumenty	te	przekazano	
uczestnikom	w	dwóch	wersjach	 językowych:	polskiej	 i	 angielskiej	 i	 obie	wersje	
podpisane	 zostały	 przez	 Dyrektora	 ZS	 CKP	 w	 Bujnach	 (jako	 przedstawiciela	
Organizacji	 wysyłającej)	 oraz	 Prezesa	 Georgikes	 Ekmetaleuseis	 &	 Training	
Services	(jako	przedstawiciela	Organizacji	przyjmującej).	

2/	 Kolejnym	 zaświadczeniem,	 wpisującym	 się	 w	 proces	 walidacji,	
potwierdzającym	 zdobyte	 przez	 uczestników	 kompetencje	 był	 dokument	
Europass-Mobilność.	 Poza	 podstawowymi	 danymi,	 jak	 sposób	 finansowania,	
program,	 z	 którego	 sfinansowano	 praktyki	 zawodowe,	 dane	 Organizacji	
wysyłającej	i	przyjmującej,	zawiera	on	również	wykaz	wykonywanych	czynności	
i	 zadań,	 zdobytych	 umiejętności	 i	 kompetencji	 zawodowych,	 językowych,	
organizacyjnych,	 społecznych	 i	 innych.	 Dokumenty	 te	 również	 wystawiono	
uczestnikom	 w	 wersji	 polskiej	 i	 angielskiej	 i	 opatrzono	 je	 odpowiednimi	
pieczątkami	i	podpisami	mentora	i	przedstawiciela	Szkoły.	

Dwa	wymienione	wyżej	 dokumenty,	wraz	 z	 zaświadczeniami	potwierdzającymi	udział	
w	szkoleniach	przygotowawczych	zorganizowanych	w	Szkole	 (omówione	szczegółowo	
w	 części	 dotyczącej	 przygotowań)	 zostały	 bądź	 jeszcze	 zostaną	 (po	 odesłaniu	
zaakceptowanych	dokumentów	Europass-Mobilność	przez	Agencję	Narodową)	wydane	
uczestnikom	 w	 wersji	 papierowej.	 Dokumenty	 te	 sporządzono	 wedle	 oficjalnych,	
ogólnoeuropejskich,	 akceptowanych	 na	 europejskim	 rynku	 pracy	 wzorów,	 co	
w	 przyszłości	 ułatwi	 wejście	 absolwentom	 na	 rynek	 pracy	 z	 umiejętnie	 i	 czytelnie	
przygotowanymi	dokumentami	aplikacyjnymi.	

3/	Kolejnym	dokumentem	był	Indywidualny	Wykaz	Osiągnięć,	wykorzystujący	
elementy	 systemu	 Europejskiego	 Systemu	 Transferu	 Osiągnięć	 w	 Kształceniu	
i	 Szkoleniu	 Zawodowym	 (ECVET).	 Wykorzystany	 on	 został	 w	 czasie	 realizacji	
projektu	w	celu	potwierdzenia	osiągnięć	w	kształceniu	zawodowym,	na	podstawie	
zastosowanych	 dokumentów	 ją	 uwzględniających,	 tj.	 formularzy	 oceny	 dla	
każdego	z	kierunków	objętych	dzianiami	projektowymi.	Ocena	efektów	uczenia	się	
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dokonana	została	zaraz	po	zakończeniu	2-tygodniowej	praktyki	w	zakładzie	pracy	
we	współpracy	obu	instytucji	–	Szkoły	jako	organizacji	wysyłającej,	jak	i	partnera	
greckiego	 jako	 instytucji	 przyjmującej	 przy	 wsparciu	 firm,	 we	 współpracy	
z	którymi	uczniowie	odbywali	staże	zawodowe.	

4/	Za	jeszcze	jedną	formę	walidacji	posłużyły	Dzienniczki	praktyk,	wypełniane	
na	 bieżąco	 przez	 uczestników,	 a	 na	 koniec	 potwierdzone	 (podpisane)	 przez	
opiekuna	z	ramienia	Szkoły,	który	towarzyszył	uczniom	przez	cały	czas	na	miejscu.	
Znajduje	się	w	nich	się	w	nim	szczegółowy	opis	czynności	i	zadań,	jakim	przyszło	
sprostać	 uczniom,	 wraz	 z	 nabytymi	 w	 ich	 ramach	 kompetencjami.	
W	dzienniczkach	uwzględniono	również	elementy	programu	kulturowego,	dzięki	
czemu	każdy	z	uczestników	miał	szansę	samodzielnie	opisać	swoje	doświadczenia	
i	wyszczególnić	elementy,	które	z	jego	punktu	widzenia	były	najważniejsze.	

Te	dwa	dokumenty	z	kolei	stanowią	element	dokumentacji	projektowej,	przechowywanej	
w	 Szkole,	 na	 potrzeby	 wystawienia	 uczniom	 finalnej	 oceny	 z	 odbytych	 praktyk	
zawodowych.	

Wszystkie	dokumenty	opatrzone	zostały	odpowiednimi	logotypami,	jak	również	tytułem	
oraz	 numerem	 projektu,	 wraz	 z	 informacją	 o	 sposobie	 finansowania,	 zgodnie	
z	wymogami	programowymi.	
	

WZORY	DOKUMENTÓW	

							

CERTYFIKAT	PROGRAMOWY	W	WERSJI	POLSKIEJ		 												CERTYFIKAT	PROGRAMOWY	W	WERSJI	ANGIELSKIEJ	 	
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				EUROPASS-MOBILNOŚĆ	W	WERSJI	POLSKIEJ		 	 EUROPASS-MOBILNOŚĆ	W	WERSJI	ANGIELSKIEJ		

	

	

INDYWIDUALNY	WYKAZ	OSIĄGNIĘĆ	DLA	KIERUNKU	TECHNIK	ROLNIK	
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INDYWIDUALNY	WYKAZ	OSIĄGNIĘĆ	DLA	KIERUNKU	TECHNIK	LEŚNIK	

	

	

	

	

	

DZIENNICZEK	PRAKTYK	 	
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DZIAŁANIA	UPOWSZECHNIAJĄCE	

Za	 nadrzędny	 cel	 fazy	 upowszechniania	 rezultatów	 partnerzy	 postawili	 sobie	
rozprzestrzenienie	i	utrwalenie	u	odbiorców	idei	projektu	oraz	uzyskanego	dzięki	niemu	
wpływu.	 Komunikacja	 z	 zainteresowanymi	 w	 tym	 zakresie	 była	 i	 nadal	 pozostaje	
integralną	 częścią	 implementacji	 projektu.	 Szkoła	 opracowała	 harmonogram	 działań	
podejmowanych	 w	 ramach	 tego	 etapu,	 na	 który	 złożył	 się	 szereg	 inicjatyw	
podejmowanych	we	wszystkich	stadiach	wdrażania	projektu.	

Przede	 wszystkim,	 w	 pierwszej	 fazie	 implementacji	 działań	 projektowych,	 tj.	 jeszcze	
przed	wyjazdem	młodzieży	za	granicę	zdefiniowano	zakładany	wpływ	projektu,	jego	cele	
i	 rezultaty,	 które	planowano	uzyskać.	 	 Stworzono	w	 tym	celu	materiały	 informacyjno-
promocyjne	w	postaci	logo	projektu,	roll-upu	oraz	ulotek.	W	materiałach	tych	znalazły	się	
dokładne	 dane	 odnośnie	 idei	 i	 założeń	 projektu,	możliwości	 uczestnictwa,	 organizacji	
przedsięwzięcia	oraz	szeroko	rozumianych	korzyści	płynących	z	faktu	zaangażowania	się	
w	 działania	 projektowe.	 Miało	 to	 na	 celu	 przede	wszystkim	 zwiększenie	 widoczności	
podejmowanej	inicjatywy,	zainteresowanie	nią	potencjalnych	pracodawców	czy	mediów	
lokalnych,	ale	także	na	etapie	przed	rekrutacją,	zwrócenie	uwagi	uczniów	i	ich	rodziców.	
Wszelkie	informacje	znalazły	się	na	stronie	internetowej	szkoły	w	zakładce	dedykowanej	
stażom	zagranicznym.	
Bezpośredni	 link	 do	 posta	 zawierającego	 logo	 projektu	 oraz	 odniesienie	 do	 ulotki	
informacyjno-promocyjnej:	 http://zsckpbujny.pl/2018/02/08/dowiedz-sie-wiecej-o-
realizowanym-przez-nas-projekcie/		

Kolejnym	 etapem	 akcji	 promocyjnej,	 mającej	 na	 celu	 informowanie	 potencjalnych	
zainteresowanych	o	przebiegu	działań	projektowych	oraz	szerzenie	ich	rezultatów	były	
na	bieżąco	zamieszczane	podczas	trwania	stażu	zdjęcia	z	przebiegu	mobilności	na	stronie	
WWW	 Szkoły.	 Wychowawcy,	 przebywający	 z	 młodzieżą	 na	 miejscu,	 w	 porozumieniu	
z	 samymi	zainteresowanymi,	przesyłali	 informacje	 i	 zdjęcia	do	szkolnego	 informatyka,	
który	następnie	zamieszczał	je	na	stronie	internetowej.	Stworzono	tym	samym	5	postów	
–	 jeden	 na	 samym	 początku	 –	 z	 informacją,	 że	 uczniowie	 dotarli	 do	 Grecji	
(http://zsckpbujny.pl/2018/04/23/nasi-uczniowie-juz-w-grecji/),	 drugi	 po	pierwszym	
tygodniu	 praktyk	 (http://zsckpbujny.pl/2018/04/27/podsumowanie-pierwszego-
tygodnia-praktyk-w-grecji/),	 kolejny	 po	 weekendzie,	 w	 ramach	 którego	 zrealizowano	
program	 kulturowy	 (http://zsckpbujny.pl/2018/04/29/poznajemy-grecka-kulture-za-
nami-weekend-pelen-wrazen/)	 i	 jeszcze	 jeden	 po	 drugim	 tygodniu	 odbywania	 staży	
(http://zsckpbujny.pl/2018/05/04/nie-zwalniamy-tempa-drugi-tydzien-w-grecji-juz-
za-nami/).		Ostatnim	postem	w	ramach	tej	kategorii	było	podsumowanie	całego	pobytu	
(http://zsckpbujny.pl/2018/05/09/uczniowie-z-bujen-rozwijali-kompetencje-
zawodowe-w-slonecznej-grecji/).		
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Trzecim	etapem	było	promowanie	rezultatów	już	po	zakończeniu	głównego	działania,	tj.	
po	 powrocie	 uczniów	 z	 Grecji.	 Podczas	 konferencji	 podsumowujących	 projekt	
zaprezentowane	zostały	jego	rezultaty	oraz	ocena	osiągnięć	i	wpływu,	jaki	wywarł	on	na	
uczestników.	 W	 czasie	 licznych	 spotkań,	 przy	 okazji	 targów	 edukacyjnych	 (m.in.	
w	 Wolborzu,	 Woli	 Krzysztoporskiej	 czy	 Ręcznie),	 wyjazdów	 promujących	 szkołę	 do	
gimnazjów	czy	dni	otwartych	szkoły,	w	które	zaangażowana	została	społeczność	szkolna,	
także	 ucząca	 się	 w	 gimnazjach	 i	 innych	 placówkach	 edukacyjnych,	 rodzice,	 władze	
Powiatu	i	miasta,	lokalne	organizacje	partnerskie	i	media,	a	także	potencjalni	pracodawcy,	
uczestnicy	 samodzielnie	 mieli	 okazję	 szerzej	 zaprezentować	 ideę	 projektów	
europejskich,	 jak	 również	 korzyści	 płynące	 z	 udziału	w	 podobnych	 inicjatywach.	 Tym	
samym	uczniowie	ZS	CKP	im.	W.	Witosa	w	Bujnach	stali	się	najlepszym	przykładem	dla	
innych,	że	warto	podejmować	dodatkowe	inicjatywy,	które	przynoszą	rzeczywiste	efekty.		

W	 ramach	 współpracy	 nawiązany	 został	 także	 kontakt	 z	 lokalnymi	 mediami,	 celem	
dotarcia	 do	 jak	 największej	 grupy	 odbiorców.	 W	 tym	 kontekście,	 na	 stronie	 Powiatu	
Piotrkowskiego	 ukazał	 się	 artykuł	 podsumowujący	 praktyki	 młodzieży	 w	 Grecji,	
opatrzony	zdjęciami	z	przebiegu	praktyk,	jak	również	realizacji	programu	kulturowego	
i	czasu	wolnego.	
Artykuł	dostępny	pod	adresem:	http://www.powiat-piotrkowski.pl/index.php?trg=news	
&id=3733.		

We	współpracy	z	uczestnikami	projektu	przygotowano	również	broszurę	poprojektową,	
stanowiącą	 podsumowanie,	 w	 którym	 zawarte	 są	 wszelkie	 istotne	 informacje	
o	mobilności,	 jak	 cele,	 nabyte	 efekty	 kształcenia,	 szczegółowe	 informacje	 o	 partnerze	
greckim	 itd.,	 zachęcające	 przyszłe	 roczniki,	 ale	 także	 młodzież	 innych	 placówek	
w	powiecie	do	wzięcia	udziału	w	podobnych	przedsięwzięciach,	jak	tylko	nadarzy	się	ku	
temu	kolejna	okazja.		
Link	do	posta	z	broszurą:	http://zsckpbujny.pl/2018/07/02/rezultaty-projektu/.		

Warto	również	wspomnieć,	 że	na	stronie	 internetowej	partnera	greckiego,	 również	na	
bieżąco	 pojawiały	 się	 wzmianki	 o	 realizowanym	 we	 współpracy	 z	 Zespołem	 Szkół	
Centrum	Kształcenia	Praktycznego	im.	Wincentego	Witosa	w	Bujnach	projekcie.	Sprawiło	
to,	 że	 działania	 promocyjne	 i	 upowszechniające	 osiągnęły	 skalę	 nie	 tylko	 krajową,	 ale	
również	 międzynarodową,	 sprawiając,	 że	 widoczność	 projektu	 oraz	 świadomość	
obywateli	różnych	państw	europejskich	znacznie	wzrosła.	
Bezpośredni	 link	 do	 zakładki	 na	 stronie	 www	 partnera,	 obrazujący	 przebieg	 działań	
w	 ramach	 projektu:	 http://georgikes.eu/category/vet-projects/2017-2018/zsckp-in-
bujny/.		

Rozpowszechnianie	 rezultatów,	 za	 sprawą	 dodatkowych	 działań	 ze	 strony	 ZS	 CKP	
w	 Bujnach	 podczas	 dni	 otwartych	 czy	 targów	 edukacyjnych,	 będzie	 stale	 zwiększać	
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świadomość	 możliwości	 oferowanych	 przez	 program	 Erasmus+,	 podkreślając	
jednocześnie	europejski	wymiar	zrealizowanej	inicjatywy.	Przyczyni	się	to	do	większego	
zainteresowania	inicjatywami	Unii	Europejskiej	i	zachęci	do	wzrostu	świadomości	oraz	
zaangażowania	się	w	oferowane	przez	nią	możliwości.	Ponadto,	fazę	rozpowszechniania	
Szkoła	 rozumie	 jako	proces	 długofalowy,	wykraczający	 poza	 czas	 realizacji	 projektu	 –	
zamierza	 bowiem	 szerzyć	 informacje	 o	 nim	 i	 jego	 rezultatach,	 przede	 wszystkim	 za	
sprawą	uczniów	będących	głównymi	beneficjentami	podjętych	działań,	jeszcze	długo	po	
zakończeniu	 wdrażania	 całego	 przedsięwzięcia,	 tj.	 nawet	 po	 oficjalnym	 zakończeniu	
czasu	realizacji	projektu.	Uczniowie,	jako	żywe	przykłady,	stale	wspominający	swój	pobyt	
w	 Grecji	 będą	 szerzyć	 świadomość	 na	 temat	 inicjatyw	 podejmowanych	 w	 ramach	
programów	 unijnych,	 jak	 również	 dzielić	 się	 nabytymi	 umiejętnościami	 –	 tak	
zawodowymi,	jak	i	przede	wszystkim	tzw.	umiejętnościami	miękkimi,	tj.	kompetencjami	
interpersonalnymi,	społecznymi,	międzykulturowymi	itd.	 	
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PODSUMOWANIE	INDYWIDUALNYCH	RAPORTÓW	UCZESTNIKÓW	
W	SYSTEMIE	MOBILITY	TOOL+	
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PYTANIE	 ZDECYDOWANIE	
TAK	

RACZEJ	
TAK	

NIE	MAM	
ZDANIA	

RACZEJ	
NIE	

ZDECYDOWANIE	
NIE	

Udzielono	mi	wystarczającej	pomocy	
w	znalezieniu	odpowiedniej	organizacji	
przyjmującej	

17	 15	 3	 0	 0	

Miejsce	odbywania	stażu	spełniło	moje	
wymagania	

23	 12	 0	 0	 0	

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

16	 15	 2	 2	 0	

Czas	trwania	stażu	był	wystarczający	do	
spełnienia	moich	potrzeb	szkoleniowych	

18	 13	 2	 2	 0	

Zaproponowane	działania	były	bezpośrednio	
związane	z	moimi	potrzebami	szkoleniowymi	

14	 16	 4	 1	 0	

Zapewniono	mi	odpowiedni	sprzęt	 10	 17	 5	 3	 0	

Wiedziałem	kim	jest	osoba	odpowiedzialna	za	
zapewnienie	mi	pomocy	w	realizacji	mojego	
programu	stażu	oraz	sprawdzenie	moich	
wyników	

20	 14	 1	 0	 0	

Moja	organizacja	wysyłająca	służyła	mi	
pomocą	podczas	stażu	

23	 10	 1	 1	 0	

Kompetencje	w	dziedzinie	matematyki,	nauki	
i	technologii	

3	 22	 3	 6	 1	

Kompetencje	cyfrowe	(np.	korzystanie	z	
Internetu,	mediów	społecznościowych	oraz	
komputerów	stacjonarnych	na	potrzeby	mojej	
nauki,	pracy	oraz	dla	celów	osobistych)	

6	 16	 2	 11	 0	

Umiejętność	nauki	(niezależne	planowanie	
i	realizowanie	własnej	ścieżki	nauki)	

15	 13	 3	 4	 0	

Kompetencje	społeczne	i	obywatelskie	(np.	
docenianie	wartości	innych	kultur	i	lepsze	
rozumienie	takich	koncepcji	jak	demokracja,	
sprawiedliwość,	równość,	obywatelstwo,	
prawa	obywatelskie)	

21	 12	 2	 0	 0	

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

15	 14	 5	 1	 0	

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

16	 15	 2	 2	 0	
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Myśleć	logicznie	i	wyciągać	wnioski	(zdolności	
analityczne)	

15	 17	 1	 2	 0	

Znajdować	rozwiązania	w	trudnych	lub	
nietypowych	sytuacjach	(zdolności	
rozwiązywania	problemów)	

19	 11	 3	 2	 0	

Planować	i	organizować	zadania	i	czynności	 14	 21	 0	 0	 0	

Współpracować	w	grupie	 22	 13	 0	 0	 0	

Poprawiłem	swoje	techniczne/zawodowe	
umiejętności/kompetencje	

21	 14	 0	 0	 0	

Jestem	bardziej	pewny	siebie	i	przekonany	
o	swoich	umiejętnościach	

19	 13	 2	 1	 0	

Lepiej	znam	swoje	mocne	i	słabe	strony	 16	 16	 1	 2	 0	

Potrafię	współpracować	z	osobami	z	innych	
środowisk	i	kultur	

20	 13	 2	 0	 0	

Potrafię	się	lepiej	adaptować	i	odnajdywać	
w	nowych	sytuacjach	

15	 20	 0	 0	 0	

Potrafię	myśleć	i	analizować	informacje	w	
sposób	krytyczny	

14	 17	 4	 0	 0	

Jestem	bardziej	tolerancyjny	w	stosunku	do	
innych	osób	i	zachowań	

19	 10	 4	 2	 0	

Jestem	bardziej	ciekawy	i	otwarty	na	nowe	
wyzwania	

24	 9	 2	 0	 0	

Planuję	aktywniej	angażować	się	w	życie	
społeczne	i	polityczne	w	moim	środowisku	

15	 13	 4	 2	 1	

Jestem	bardziej	zainteresowany	codziennymi	
wydarzeniami	na	świecie	

12	 19	 1	 1	 2	

Lepiej	podejmuję	decyzje	 16	 13	 6	 0	 0	

Bardziej	interesuję	się	sprawami	Europy	 12	 20	 0	 2	 1	

Sądzę,	że	wzrosły	moje	szanse	na	to,	aby	
otrzymać	nową	lub	lepszą	pracę	

23	 9	 3	 0	 0	

Mam	lepsze	wyobrażenie	na	temat	moich	
celów	
i	aspiracji	zawodowych	

23	 10	 1	 1	 0	
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Mam	lepsze	możliwości	znalezienia	stażu	lub	
zatrudnienia	w	swoim	kraju	

25	 7	 3	 0	 0	

Jestem	lepiej	przygotowany	do	podejmowania	
zadań	wymagających	większej	
odpowiedzialności	

23	 9	 3	 0	 0	

Mogę	sobie	wyobrazić	pracę	w	innym	kraju	
w	przyszłości	

15	 14	 1	 4	 1	

Mogę	sobie	wyobrazić	pracę	w	kraju	odbycia	
stażu	w	przyszłości	

16	 12	 6	 1	 0	

Chciałbym	pracować	w	środowisku	
międzynarodowym	

10	 13	 6	 6	 0	

PROCENTOWY	UDZIAŁ	DANYCH	ODPOWIEDZI	 48,26%	 39,92%	 6,8%	 4,56%	 0,46%	

	

Jak	wynika	z	przedstawionych	wyżej	wyników	badań	ewaluacyjnych,	procent	odpowiedzi	
pozytywnych	(zdecydowanie	tak	i	raczej	tak/bardzo	wysoki	i	wysoki/bardzo	zadowolony	
i	raczej	zadowolony)	jest	przeważający.	Uczestnicy	udzielali	zdecydowanie	pozytywnych	
odpowiedzi	na	większość	zadanych	im	w	systemowym	raporcie	pytań.	Również	rozmowy	
z	 nauczycielami	 i	 koordynatorem	 projektu	 wskazują	 na	 fakt,	 że	 młodzież	 wróciła	
z	 projektu	 bogatsza	 o	 nowe	 kompetencje,	 umiejętności	 i	 doświadczenia,	 co	 znacznie	
zmienia	ich	spojrzenie	na	życie,	jak	również	sprawia,	że	realizacja	mobilności	pomoże	im	
w	budowaniu	dalszej	ścieżki	kariery	w	duchu	świadomości	i	wartości	Unii	Europejskiej.	

Powyższy	wykres	 obrazuje	motywy	uczestników	do	wzięcia	 udziału	w	projekcie	 i	 tak	
zdecydowana	większość	uczestników	udzieliła	odpowiedzi,	że	 jej	głównymi	powodami	
udziału	w	projekcie	było:	

 Podwyższenie	kompetencji	zawodowych	–	32	os.	

 Możliwość	nauki/udoskonalenia	znajomości	języka	obcego	–	25	os.	

 Możliwość	poznania	innych	metod	nauczania	–	19	os.	

 Możliwość	poznania	nowych	osób	–	17	os.	

 Możliwość	 rozwinięcia	 umiejętności	 osobistych,	 np.	 adaptacji	 w	 nowym	
środowisku	–	16	os.	

 Podniesienie	swojej	wartości	na	polskim	rynku	pracy	–	14	os.	

 Odpowiedni	czas	trwania	stażu	–	9	os.	

 Podniesienie	swojej	wartości	na	zagranicznym	rynku	pracy	–	8	os.	
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 Możliwość	mieszkania	za	granicą	–	7	os.	

 Możliwość	zaliczenia	części	procesu	edukacyjnego	w	języku	obcym	–	6	os.	

 Jakość	usług	świadczonych	przez	organizację	przyjmującą	–	3	os.	

 Duży	związek	pomiędzy	programem	stażu	a	programem	nauczania	uczestnika	–	
2	os.	

 Zaoferowana	pomoc	w	znalezieniu	zakwaterowania	–	1	os.	

Wskaźniki	 te	 obrazują	 fakt,	 że	 młodzież	 świadomie	 wzięła	 udział	 w	 projekcie	
finansowanym	ze	środków	unijnych.	

Udział	procentowy	danych	odpowiedzi	ukazuje	poniższy	diagram.	
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PYTANIA	OTWARTE	

Prosimy	 opisać:	 czynności	 wykonywane	 podczas	 stażu	 zagranicznego,	 nową	
wiedzę,	 umiejętności	 i	 kompetencje,	 zdobyte	 podczas	 stażu,	 kluczowe	
doświadczenia	wyniesione	z	mobilności	zagranicznej?	

1/	Wycieczki	poznawcze,	poznanie	kultury,	kraju.	Dobra	jakość	praktyk,	zdobycie	nowych	
umiejętności.	

2/	Pracowałem	na	polu	z	winoroślami	sadząc	sadzonki	oraz	przygotowując	glebę	do	ich	
posadzenia.	Dowiedziałem	się	wielu	rzeczy	na	temat	podziału	administracyjnego	w	lasach	
Grecji	 oraz	 o	 ochronie	 przyrody,	 jak	 i	 również	 zobaczyłem	 i	 poznałem	 wiele	
niesamowitych	miejsc,	bardzo	bogatych	pod	względem	przyrodniczym.	Dowiedziałem	się	
również	 jak	 robi	 się	 ser	 feta	 oraz	 oliwę	 z	 oliwek,	 poznałem	 tamtejszą	 kulturę	 oraz	
podszlifowałem	język	angielski	i	poznałem	trochę	grecki.	

3/	 Pracowałam	 przy	 sadzeniu	 winogron.	 Zwiedziłam	 wiele	 zabytków	 w	 Grecji	
i	 zapoznałam	 się	 z	 kulturą	 tego	 kraju.	 Uczestniczyłam	 w	 wycieczkach	 całodniowych.	
Poznałam	wiele	nowych	gatunków	roślin	i	owadów.	Dowiedziałam	się	też	jak	przebiega	
proces	produkcji	sera	feta	oraz	oliwy	z	oliwek.	

4/	Pracowałem	na	polu	winogronu,	sadziłem	las,	robiłem	odwierty	w	glebie.	Poznałem	
dużo	nowych	słów	z	języka	greckiego,	zwiedziłem	ciekawe	zabytki,	poznałem	tamtejszą	
kulturę.	

5/	 Sadzenie	 drzew,	 poprawiłem	 swój	 język	 obcy,	 poznanie	 nowej	 kultury,	 wycieczki	
kulturowe,	poznanie	nowych	ludzi.	

6/	Poznanie	nowych	metod	nauczania.	Poznanie	kultury	nowego	kraju.	

7/	 Sadzenie	 drzew,	 nauka	 języków	 obcych,	 poznanie	 nowej	 kultury	 –	 wycieczki	
kulturowe.	Zdobyłem	wiedzę	na	temat	różnych	dziedzin	związanych	z	gospodarką.	

8/	Pracowałem	przy	sadzeniu	winogronu,	wyznaczanie	odległości	od	sadzonek	i	robieniu	
otworów	na	sadzonki.	Poznałem	jak	się	robi	oliwę,	zwiedziłem	dużo	zabytków,	poznałem	
nową	kulturę.	Poszerzyłem	swoją	znajomość	języka	angielskiego.	

9/ Podczas	 stażu	 zagranicznego	pracowaliśmy	na	polu	winogron.	 Sadziliśmy	 sadzonki	
winogrona.	 Zwiedziliśmy	 wiele	 ciekawych	 miejsc	 zabytkowych,	 np.	 Meteory,	 a	 także	
wyspa	 Skiathos.	 Poza	 tym	 dowiedzieliśmy	 się	 jak	 się	 produkuje	 ser	 feta,	 a	 także	 jak	
wygląda	proces	produkcji	oliwy	z	oliwek.	

10/	 Sadzenie	 roślin,	 wizyta	 w	 szkole	 leśnej	 –	 poznanie	 działania	 greckiej	 gospodarki	
leśnej.	Wizyta	w	fabryce	sera	fety	i	fabryce	oliwy	z	oliwek.	Poznanie	kultury	greckiej.	
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11/	 Sadzenie	 lasu,	 wycieczki	 po	 lesie,	 rozmowy	 w	 języku	 angielskim,	 w	 wolne	 dni	
pojechaliśmy	na	wycieczkę	do	fety,	oliwy,	Meteorów	oraz	do	Skiatos.	

12/	Byliśmy	na	plantacji	winogrona,	 zobaczyłem	produkcję	 sera	 feta	 i	 oliwy	 z	 oliwek.	
Wysadzanie	sadzonek	w	szkółce	leśnej.	Poznałem	kulturę	Grecji.	

13/	 Miałem	 okazje	 poznać	 infrastrukturę	 leśnictwa	 w	 innym	 kraju.	 Miałem	 również	
możliwość	poznania	 flory	 i	 fauny,	która	nie	występuje	w	Polsce.	Dowiedziałem	się	 jak	
ważna	jest	ochrona	terenów	należących	do	parku	narodowego	w	Grecji.	

14/	Wszelkie	prace	związane	z	zawodem	np.:	sadzenie	sadzonek.	Wycieczki	do	fabryk:	
fety,	oliwy	 i	wiele	wycieczek	kulturowych.	Pozyskanie	doświadczenia	 i	przyuczania	do	
zawodu.		

15/	 Byłem	 na	 plantacji	 winogrona,	 zobaczyłem	 produkcję	 sera	 fety	 i	 oliwyz	 oliwek.	
Wysadzanie	 drzewek	 w	 szkółce	 leśnej.	 Poznałem	 kulturę	 grecką.	 Zwiedziłem	 kilka	
interesujących	miejsc.	Wizyta	w	szkole	rolniczo-leśnej.	

16/	 Sadzenie	 lasu.	 Poprawiłem	 poziom	 języka	 angielskiego.	 Poznałem	 kulturę	 grecką.	
Wizyta	w	fabryce	sera	fety.	Wizyta	w	fabryce	oliwy.	Wizyta	w	greckiej	szkole	rolniczo-
leśnej.	Rejs	na	wyspę	Skiathos.	

17/	 Podczas	 stażu	 nauczyliśmy	 się	 uprawiać	 drzewa.	 Nauczyliśmy	 się	 jak	 zwalczać	
tamtejsze	insekty.	Poznaliśmy	tamtejszy	klimat	i	roślinność	jaka	tam	rośnie.	Poprawiłam	
swój	 język	angielski	oraz	nauczyłam	się	podstaw	greckiego.	Zwiedziliśmy	fabrykę	sera	
fety	oraz	oliwy.	Mieliśmy	okazję	również	ujrzeć	piękne	„Meteory”.	

18/	Poznałem	wiele	gatunków	drzew	i	krzewów,	które	nie	są	spotykane	w	klimacie	gdzie	
mieszkam.	Również	zobaczyłem	jak	wygląda	grecka	szkoła.	Ponadto	udoskonaliłem	język	
obcy	pod	czas	pracy.	

19/	Podczas	stażu	nauczyłam	się	jakie	rośliny	rosną	w	tamtym	klimacie	i	jak	o	nie	dbać.	
Rozwinęłam	 swoje	 umiejętności	 językowe.	 Zwiedziłam	 bardzo	 dużo	 ciekawych	miejsc	
i	poznałam	tamtejsza	kulturę	i	obyczaje.	Odwiedziliśmy	również	fabrykę	sera	feta	i	oliwy	
z	oliwek.	

20/	 Sadzenie	 lasu.	 Poprawienie	 języka	 angielskiego.	 Poznałem	 kulturę	 grecką.	Wizyta	
w	fabryce	fety.	

21/	Wszelakiego	rodzaju	prace	związane	z	zawodem	i	wycieczki	np.:	fabryka	fety,	fabryka	
oliwy,	wycieczki	do	parków	narodowych	oraz	wycieczki	kulturowe.	Doskonalenie	języka	
angielskiego.	

22/	 Dowiedziałem	 się	 jak	 pielęgnuje	 się	 plantacje	 kiwi	 i	 kasztanów	 jadalnych.	
Przyjrzałem	się	z	bliska	hodowli	owiec	mlecznych.	Poznałem	technologię	produkcji	sera	
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feta	 i	 oliwy	 z	 oliwek.	Odwiedziłem	 turystyczne	 zakątki	 o	poznałem	kulturę	 i	 zwyczaje	
Grecji...	

23/	Pielenie	drzew	kiwi	 i	kasztanów.	Wycieczki	do	 fabryki	oliwy	 i	sera	 feta.	Poznałem	
wiele	 ciekawych	 osób,	 od	 których	można	 było	 dowiedzieć	 się	 bardzo	 dużo	 ciekawych	
rzeczy.	 Wyniosłem	 z	 praktyk	 za	 granicą	 dużo	 wiedzy,	 której	 bym	 w	 Polsce	 nie	
doświadczył.	

24/	Praca	na	plantacji	kiwi.	Zwiedziłem	wyspę	Skiathos.	Zwiedziłem	mleczarnię	z	fetą.	
Praca	na	plantacji	kasztanów.	Praca	przy	owcach.	

25/	 Dowiedziałem	 się	 jak	 produkować	 prawdziwą	 oliwę	 z	 oliwek.	 Myślę	 o	 założeniu	
własnej	działalności	 zajmującej	 się	produkcją	oliwy	z	oliwek.	Również	zapoznałem	się	
z	kulturą	grecką.	

26/	 Nauczyłem	 się	 jak	 zajmować	 się	 plantacją	 kasztanów	 jadalnych	 i	 plantacją	 kiwi.	
Dowiedziałem	 się	 jak	 wygląda	 chów	 owiec	 i	 produkowany	 z	 ich	 mleka	 ser	 feta	 oraz	
produkcja	oliwy	z	oliwek.	Poznałem	kulturę	grecką,	zwiedziłem	wiele	pięknych	miejsc,	
gdzie	dojrzałem	niezapomnianych	widoków.	

27/	Pracowałem	na	plantacji	kiwi,	pielęgnowałem	drzewa	kiwi.	Widziałem	jak	produkuje	
się	oliwę	z	oliwek.	Nauczyłem	się	języka	angielskiego	i	greckiego.	

28/	Pracowałem	na	polu	 kiwi,	 kasztanów.	 Zwiedziłem	 tłocznię	 oliwy,	mleczarnię	 sera	
feta.	Zwiedzałem	zabytki:	Meteory,	wyspa	Skiatos,	Thessaloniki	i	wiele	innych.	

29/	Pracowałem	na	polu	kiwi,	przy	hodowli	owiec	oraz	na	plantacji	jadalnych	kasztanów.	
Nabyłem	nowe	umiejętności	władania	językiem	obcym.	Zwiedziłem	też	fabrykę	sera	fety	
oraz	oliwy	z	oliwek.	

30/	 Pracowałem	 na	 polu	 kiwi	 przy	 ich	 obróbce.	 Byłem	 w	 fabryce	 oliwy	 z	 oliwek.	
Uczestniczyłem	przy	produkcji	sera	feta.	Poznałem	nowy	język	(grecki).	

31/	Pracowałam	na	plantacji	kiwi,	obrabiałam	drzewka.	Poznałam	produkcję	sera	 fety	
i	oliwy	z	oliwek.	Dowiedziałam	się	dużo	o	kulturze	greckiej	 i	 jej	zwyczajach.	Poznałam	
wiele	nowych	słów	z	języka	angielskiego	jak	i	również	z	języka	greckiego.	

32/	Pracowałem	na	polu	kiwi,	przy	pielęgnacji	drzew	kiwi.	Nauczyłem	się	o	kulturze	jaka	
była	w	Grecji.	Dowiedziałem	się	jak	powstaje	produkcja	sera	fety	i	oleju	z	oliwek.	

33/	Pracowałem	na	plantacji	kiwi.	Poznałem	proces	produkcji	sera	fety	i	oliwy	z	oliwek.	
Dowiedziałem	się	wielu	ciekawych	rzeczy	o	kulturze	greckiej.	

34/	Pracowałem	na	polu	kiwi,	pielęgnowałem	je.	Widziałem	jak	hodowane	są	owce,	jak	
jest	 produkowana	 oliwa	 z	 oliwek	 oraz	 ser	 feta.	 Byłem	 także	 w	 szkole	 rolniczej,	
dowiedziałem	się	o	ich	nauczaniu.	Dzięki	praktykom	wiem	jak	pielęgnować	drzewka	kiwi,	
kasztanów	oraz	jak	hodować	owce.	
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35/	Pracowałem	na	farmie	owiec,	byłem	w	fabryce	sera	feta	i	oliwy	z	oliwek,	na	plantacji	
kiwi,	malowałem	wapnem	i	pielęgnowałem	drzewa	kasztana.	Zdobyłem	nową	wiedzę	jak	
prawidłowo	 pielęgnować	 drzewa	 i	 na	 farmie	 owiec	 jak	 je	 hodować.	 Zdobyłem	 duże	
doświadczenie	na	tym	wyjeździe.	

	

(…)	Prosimy	o	opisanie	dobrych	i	złych	stron	stażu.	

1/	Rozmowny	Mentor.	Znający	dobrze	dany	kraj.	

2/	 Przepiękne	 i	 ciekawe	 wycieczki.	 Hotel	 na	 bardzo	 wysokim	 poziomie.	 Transport	
również	wystarczająco	komfortowy.	Idealny	czas	wyjazdu	–	warunki	klimatyczne	bardzo	
dobre.	Zbyt	monotonne	jedzenie.	

3/	Wycieczki	były	bardzo	ciekawe	i	miło	spędziłam	na	nich	czas.	 Jedzenie	było	bardzo	
dobre,	 a	 pokoje	 przestronne	 i	 wygodne.	 Personel	 bardzo	 miły	 i	 uprzejmy.	 Jedynym	
negatywnym	aspektem	była	bardzo	męcząca	podróż	autokarem.	To,	że	było	bardzo	ciasno	
i	niekomfortowo.	

4/	Było	bardzo	fajnie,	dużo	różnych	ciekawych	wycieczek,	bardzo	dobre	jedzenie,	obsługa	
w	hotelu	bardzo	miło,	pokoje	czyste,	zadbane.	

5/	Złe	strony:	za	krótko,	a	dobre:	zwiedzanie	kraju,	poznanie	nowych	ludzi.	

6/	Mało	czasu	wolnego.	

7/	Dobrymi	stronami	stażu	była	styczność	z	inną	kulturą	–	mogłem	poznać	Grecję	oraz	
poznałem	dużo	osób.	Złą	stroną	stażu	było	to,	że	był	zbyt	krótki.	

8/	Były	bardzo	fajne	i	ciekawe	wycieczki,	hotel	i	pokoje	bardzo	mi	się	podobały,	jedzenie	
było	dobre	i	obsługa	bardzo	miła	i	przyjazna.	

9/	 Bardzo	 dobre	 jedzenie,	 super	wycieczki,	 słoneczko,	 przyjazna	 atmosfera,	 telewizor	
z	 wejściem	 USB,	 bardzo	 ładna	 okolica,	 blisko	 do	morza,	 duży	 pokój	 z	 ładną	 łazienką,	
bardzo	miła	obsługa	hotelowa.	

10/	Świetni,	mili	 i	profesjonalni	organizatorzy,	 jak	 i	mentorzy.	Poznanie	Grecji	oraz	 jej	
kultury,	dobra	kawa.	

11/	 Za	 krótko.	 Chciałabym	 jeszcze	 raz	 do	 Grecji	 na	 troszkę	 dłużej,	 zwiedzić	 jeszcze	
troszkę	więcej	Grecji	oraz	lepiej	poznać	jej	kulturę.	Wiedzieć	troszkę	więcej	o	tym	mieście,	
państwie.	

12/	Miałem	 okazje	 zwiedzić	 Grecję	 za	 darmo,	 poznałem	 kulturę	 grecką.	 Staż	 był	 zbyt	
krótki.	
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13/	Uważam,	 że	 czas	 spędzony	 zagranicą	 był	wspaniały	 –	miałem	wystarczającą	 ilość	
obowiązków,	 czasu	 na	 naukę	 i	 czasu	 wolnego	 dla	 siebie.	 Miałem	 również	 możliwość	
poznać	innych	uczestników	programu	i	zapoznać	się	po	części	z	nimi	i	ich	zawodem.	

14/	Miałem	 okazje	 zwiedzić	 inny	 kraj	 poznać	 zwyczaje	 i	 stosunek	 ludzi	 do	 turystów,	
nawiązać	kontakt	z	uczniami	innych	szkół	z	Polski.	

15/	 Miałem	 okazje	 zwiedzić	 Grecję	 za	 darmo,	 poznałem	 kulturę	 grecką,	 zdobyłem	
większe	zdolności	komunikacji	z	ludźmi	zza	granicy,	jednak	czas	pobytu	stażu	w	Grecji	
był	zbyt	krótki.	

16/	 Miałem	 okazję	 zwiedzić	 Grecję	 i	 poznać	 kulturę	 grecką.	 Poznałem	 nowych	 ludzi	
przebywających	w	tym	samym	hotelu.	

17/	Dobre	strony	to	dobrze	zorganizowany	czas	po	praktykach.	Miła	atmosfera.	Miałam	
okazję	zobaczyć	Grecję	i	jej	obyczaje.	Złych	stron	stażu	nie	ma	:)	

18/	Wszystko	było	w	porządku,	lecz	za	krótko...	Na	zobaczenie	reszty	ciekawych	rzeczy	
w	 Grecji.	 Jedyną	 złą	 stroną	 stażu	 było	 wyżywienie,	 które	 było	 monotonne,	 ale	
przynajmniej	dobre.	

19/	Było	bardzo	dużo	dobrych	cech,	a	złych	było	niewiele.	Miałam	okazję	zwiedzić	inny	
kraj	i	poznać	nową	kulturę.	Negatywny	jest	czas	trwania	praktyk.	

20/	Miałem	okazje	zwiedzić	Grecję	Poznałem	nowych	ludzi.	

21/	Miałem	okazje	zwiedzić	Grecje,	zapoznać	się	z	jej	kultura	i	zabytkami,	lecz	wyjazd	był	
za	krótki.	

22/	 Pozytywy:	 ciekawe	wycieczki,	 wygodne	 pokoje,	 bardzo	 dobre	 jedzenie,	 przyjazna	
atmosfera,	świetna	organizacja.	

23/	 Dobrą	 stroną	 było	 to,	 że	 człowiek	 się	 dużo	 nauczył	 i	 przy	 okazji	 zrelaksował	 się	
w	 basenie	 po	 praktykach,	 co	 było	 bardzo	 fajne.	 Cieszy	 mnie	 to	 że	 było	 bardzo	 dużo	
zwiedzania,	które	pozwoliło	mi	poznać	kulturę	grecką.	

24/	Przyjazny	klimat,	dobre	pokoje,	niedobre	jedzenie,	miła	obsługa	hotelu.	

25/	 Bardzo	 przyjazna	 atmosfera	 profesjonalna	 obsługa.	 Bardzo	 fajny	 hotel	 duże	
i	wygodne	pokoje.	

26/	 Fajny	 hotel	 z	 wygodnymi	 pokojami	 i	 dobrym	 jedzeniem.	 Ciekawe	 wycieczki,	
przyjazna	atmosfera,	poznanie	nowej	kultury.	

27/	Były	fajne	wycieczki,	pokoje	oraz	miła	obsługa.	

28/	 Był	 miły	 klimat,	 przyjemna	 atmosfera.	 Możliwość	 kąpieli	 w	 morzu,	 basenie.	
Kosztowanie	innych	greckich	potraw.	
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29/	 Najbardziej	 podobały	 mi	 się	 wycieczki	 w	 różna	 zakątki	 Grecji:	 Meteory,	 wyspa	
Skiathos,	różnego	rodzaju	fabryki,	plantacje.	

30/	Uczestniczyłem	w	interesujących	wycieczkach.	Klimat	panujący	w	kraju	bardzo	mi	
odpowiadał.	Miła	obsługa	hotelowa.	Przewodnik	bardzo	interesująco	opowiadał.	

31/	Bardzo	mi	się	podobały	wycieczki,	panowała	miła	atmosfera.	Przyjazny	klimat.	

32/	 Były	 bardzo	 fajne	 pokoje,	 miła	 obsługa,	 dobre	 jedzenie.	 Uczestniczyłem	w	 super	
wycieczkach,	które	odbyły	się	w	dni	wolne,	gdzie	byliśmy	na	górach	Mateory	i	na	wyspie	
Skiathos.	Odbyłem	także	wspaniały	rejs	statkiem.	

33/	Dobre	strony	wyjazdu:	fajne	i	duże	pokoje,	dużo	wycieczek,	miła	atmosfera.	

34/	Najbardziej	mi	sie	podobały	wycieczki	w	weekend	(sobota	–	wycieczka	na	Meteory)	
(niedziela	 –	 płynięcie	 na	 wyspę	 Skiathos).	 Hotel	 oraz	 jedzenie	 było	 świetne.	 Okolica	
spokojna	 i	 bardzo	 przyjazna.	 Nie	 podobało	mi	 się,	 że	 przy	 plantacji	 kiwi	 i	 kasztanów	
dostaliśmy	stary	sprzęt	do	pielęgnowania	drzewek.		

35/	Były	organizowane	fajne	wyjazdy,	w	hotelu	było	dobre	jedzenie	i	obsługa.	Był	tam	
ciekawy	klimat	i	ciekawe	osoby,	które	można	było	poznać.	

	

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

1/	Piękne	miejsca,	kultura	i	znajomości.	

2/	Uważam,	że	był	to	najbardziej	wartościowy	i	najlepszy	pod	każdym	względem	wyjazd	
w	moim	 życiu	 –	 na	 pewno	nigdy	 go	 nie	 zapomnę	 i	 będę	 polecał	wszystkim	 tego	 typu	
programy.	Chciałbym	jeszcze	kiedyś	odwiedzić	to	miejsce.	Chciałbym,	aby	takie	wyjazdy	
były	jak	najczęstsze,	ponieważ	jest	to	moim	zdaniem	najlepsza	forma	nauki	dla	każdego,	
w	każdym	wieku	i	z	każdej	grupy	społecznej.		

3/	Uważam,	że	wyjazd	był	bardzo	udany.	Jestem	zadowolona	z	jego	przebiegu.	Cieszę	się,	
że	mogłam	pojechać	do	tego	pięknego	kraju	w	ramach	projektu	Erasmus.	Wiele	aspektów	
oceniam	pozytywnie.	Myślę,	że	na	pewno	poleciłabym	innym	taki	wyjazd.	

4/	Ciekawy	wyjazd	–	wzbogaciłem	swoją	wiedzę,	jak	i	język,	poznałem	dużo	fajnych	ludzi	
i	kulturę	grecką.	Polecam	każdemu	taki	wyjazd.	

5/	Dzięki	pobytowi	w	Grecji	miałem	okazję	poznać	ich	zwyczaje,	jak	również	bawić	się	na	
wieczorze	Greckim	i	na	statku.	

6/	Bardzo	fajnie	było.	
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7/	Najważniejszymi	wrażeniami	były	wycieczki	do	ciekawych	miejsc	oraz	to,	że	mogłem	
podziwiać	niesamowite	widoki.	

8/	Uważam,	że	wyjazd	dużo	mi	dał	–	poszerzyłem	swoje	umiejętności	w	języku	obcym.	
Poznałem	nową	kulturę.	Poszerzyłem	umiejętności	w	zawodzie.	Polecam	wyjazdy	takie.	

9/	Uważam,	że	warto	było	wyjechać,	ponieważ	poznałem	wiele	nowych	miejsc	 i	 ludzi.	
Jestem	zadowolony	z	wyjazdu.	 Jedynym	negatywnym	aspektem	 jest	autokar,	który	był	
bardzo	ciasny,	nie	można	było	się	wyspać	i	przez	to	do	tej	pory	boli	mnie	kręgosłup.		

10/	Poznanie	kultury	poprzez	wieczór	grecki,	jak	i	również	możliwość	pobytu	w	nowym	
kraju	–	poznanie	architektury	zwyczajów	i	zabytków.	

11/	Miałam	okazję	dowiedzieć	się	jak	Grecy	bawią	się	na	weselu.	

12/	Wieczór	grecki,	wycieczki,	poznałem	nowych	ludzi.	

13/	Uważam,	 że	wyjazd	był	wspaniały,	 najbardziej	 podobało	mi	 się	 zwiedzanie	 lasów	
i	parków	–	wręcz	powiedziałbym,	że	za	mało	ich	zwiedzaliśmy.	Uważam,	że	powinniśmy	
mieć	 1	 cały	 dzień	 chodzenia	 po	 ścieżkach	 górskich	 z	 przewodnikiem	 a	 nie	 tylko	 2-3	
godziny.		

14/	Dzięki	tej	wizycie	miałem	możliwość	uczestniczyć	w	wielu	wycieczkach	np.:	Meteory,	
rejs	statkiem,	wizytę	w	szkole	o	podobnych	kierunkach	kształcenia.	Miałem	możliwość	
uczestniczyć	w	imprezach	kulturowych.	

15/	Wieczór	grecki,	wycieczki,	zapoznałem	nowych	 ludzi	nie	 tylko	z	Polski,	ale	 i	 także	
z	Grecji.		

16/	Dowiedziałem	się	jak	żyją	Grecy.	Zwiedziłem	Meteory.	

17/	Wrażenie	 jakie	 na	mnie	wpłynęło	 to	 fauna	 i	 flora	 tam	panująca.	 Oraz	 liczna	 ilość	
kwiatów,	których	w	Polsce	nie	spotkamy	dziko-rosnąco.	miałam	okazję	być	również	na	
wieczorze	greckim.	Dzięki	temu	wyjazdowi	mam	inne	spojrzenie	na	przyszłość.	

18/	Poznałem	grecką	kulturę,	dowiedziałem	się	jak	żyją,	jak	pracują	Grecy.	Zwiedziłem	
bardzo	ciekawe	i	zarazem	piękne	egzotyczne	miejsca,	co	daje	wiele	miłych	wspomnień,	
a	za	razem	ciekawych	zdjęć.	Moim	zdaniem	każda	podróż	kształtuje,	a	zwłaszcza	takie	jak	
te.		

19/	Dzięki	wizycie	w	Grecji	miałam	okazję	poznać	grecką	kulturę	i	ludzi.	Uważam,	że	ten	
wyjazd	bardzo	dużo	mi	dał.		

20/	Miałem	okazje	zwiedzić	Grecję.	Poznałem	nowych	ludzi.	

21/	Dzięki	tej	wycieczce	miałem	możliwość	obcować	z	inną	kultura,	poznawać	tradycje	
i	obyczaje	greckie.	Zwiedziłem	dużo	zabytków	i	brałem	udział	w	imprezach	kulturowych.	
Miałem	możliwość	zwiedzić	szkołę	o	podobnych	profilach	kształcenia.	
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22/	 Uważam,	 że	 wyjazd	 dał	 mi	 bardzo	 dużo	 do	 zrozumienia	 poprawiłem	 swoje	
kompetencje	jestem	bardzo	zadowolony	i	wdzięczny	ze	mogłem	w	nim	uczestniczyć.		

23/	Poznałem	muzykę	 i	 tańce	greckie.	 Zwiedziłem	wyspę,	na	której	było	bardzo	dużo	
ładnych	widoków.		

24/	Jestem	zadowolony	ze	stażu,	ponieważ	poznałem	kulturę	grecką	oraz	podobały	mi	
się	 wycieczki.	 Polecam	 każdemu	 wyjazd.	 Droga	 była	 męcząca	 i	 autobus	 był	
niekomfortowy.		

25/	Uważam,	że	wyjazd	za	udany	–	zdobyłem	umiejętności	dotyczące	technologii,	uprawy	
kiwi,	oliwek	oraz	kasztanów	jadalnych.	Również	poznałem	kulturę	wspaniałego	miejsca.	

26/	Uważam,	że	wyjazd	był	udany,	ponieważ	nabyłem	wiele	umiejętności	i	doświadczenia	
zawodowego	oraz	poznałem	fajnych	ludzi	i	piękną	kulturę.		

27/	Uważam,	że	wyjazd	dał	dużo	pozytywnych	rzeczy	–	nauczyłem	się	pracy	przy	kiwi	
oraz	dużo	zwiedziłem	i	poznałem	inna	kulturę.	

28/	 Było	 warto	 jechać,	 wyjazd	 obfitował	 w	 przeróżne	 wydarzenia	 –	 ciekawa	 praca,	
zwiedzanie,	kąpiel	w	morzu	egejskim,	basenie,	kosztowanie	cipuro.	

29/	Uważam,	że	wyjazd	dał	mi	dużo	do	zrozumienia	co	do	mojego	przyszłego	zawodu.	
Jestem	bardzo	zadowolony	z	projektu.		

30/	 Uważam,	 że	 dzięki	 temu	 stażowi	 podniosły	 się	 moje	 umiejętności	 językowe.	
Poznałem	nową	kulturę.	Polecam	każdemu	staż	w	Grecji.	

31/	 Uważam,	 że	 było	 warto	 wyjechać	 na	 ten	 wyjazd.	 Udoskonaliłam	 język	 angielski.	
Polecam	każdemu	wyjechanie	do	Grecji.	

32/	 Jestem	bardzo	 zadowolony	 ze	 stażu,	 który	 się	 odbył.	Najbardziej	 podobała	mi	 się	
wycieczka	 na	wyspę	 Skiathos.	 Natomiast	 jedną	wadę	mam	 taką,	 że	 droga	 była	 trochę	
męcząca.	Bardzo	polecam	innym	uczestnikom	taki	wyjazd	na	staż.	

33/	Uważam,	że	ten	wyjazd	rozwinął	moje	umiejętności	dotyczące	języków	oraz	pracy	za	
granicą.	Polecam	każdemu	kto	by	chciał	się	rozwijać.	

34/	 Uważam,	 że	 wyjazd	 dał	 mi	 dużo	 doświadczenia	 do	 mojego	 zawodu	 oraz	 pracy	
zagranicą.	Podobał	mi	się	hotel,	wyżywienie,	praktyki	 i	wycieczki.	Z	negatywnej	strony	
była	podroż	(było	za	długo,	lepiej	samolotem).		Polecam	wszystkim	takie	wyjazdy.	

35/	 Najważniejszymi	 wrażeniami	 było	 to,	 że	 było	 dużo	 wycieczek	 do	 innych	 miast,	
negatywnymi	wrażeniami	było	to,	że	długo	się	jechało.	Polecam	każdemu	jechać.	 	
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PODSUMOWANIE	FORMULARZY	OCENY	PRAKTYK	ZAGRANICZNYCH	

Jednym	z	elementów	ewaluacji,	którą	przedstawiciele	Zespołu	Szkół	Centrum	Kształcenia	
Praktycznego	 im.	 Wincentego	 Witosa	 w	 Bujnach	 zastosowali	 przy	 okazji	 chęci	
sprawdzenia	 stopnia	 zadowolenia	 z	 mobilności	 edukacyjnej	 jej	 uczestników,	 było	
przeprowadzenie	ankiet,	nazwanych	Formularzami	oceny	praktyk	zagranicznych.	Każdy	
z	uczestników	podczas	ostatniego	dnia	pobytu	w	Grecji	został	poproszony	o	wypełnienie	
formularza,	składającego	się	z	19	pytań	zamkniętych	(w	podziale	na	pytania	o	kwestie	
merytoryczne	–	16	pytań;	oraz	kwestie	organizacyjne	–	3	pytania)	i	3	pytań	otwartych.	
Metoda	 ta	 miała	 na	 celu	 zbadanie	 poziomu	 satysfakcji	 uczestników,	 jak	 również	 ich	
świadomości	odnośnie	przebytego	procesu	kształcenia.	

		

	

	

	

	

	

FORMULARZ	OCENY	PRAKTYK	ZAGRANICZNYCH	
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DANE	ILOŚCIOWE	W	RAMACH	ODPOWIEDZI	NA	PYTANIA	ZAMKNIĘTE	

	

Lp.	 PYTANIE	 10	 9	 8	 7	 6	 5	 4	 3	 2	 1	 ŚREDNIA		
KWESTIE	MERYTORYCZNE	

1.	 W	jakim	stopniu	udział	w	praktykach	
zawodowych	spełnił	Twoje	oczekiwania?	

26
os.	

5	
os.	

2	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

0	
os.	 9,40	

2.	 Jak	oceniasz	metody	nauczania	
stosowane	podczas	praktyk?	

20
os.	

10	
os.	

2	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

1	
os.	

1	
os.	

0	
os.	 9,09	

3.	 Jak	oceniasz	zaangażowanie	i	wkład	osób	
realizujących	zajęcia	(ekspertów)	oraz	

osób	zapewniających	wsparcie	
i	mentoring	(opiekunowie,	koordynator	

projektu)?	

29	
os.	

2	
os.	

2	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

1	
os.	

0	
os.	 9,46	

4.	 Jak	oceniasz	praktyki	pod	względem	
merytorycznym	oraz	ich	przydatność	
w	Twoim	kształceniu	zawodowym?	

19	
os.	

8	
os.	

2	
os.	

3	
os.	

2	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

1	
os.	

0	
os.	 8,94	

5.	 Czy	dzięki	udziałowi	w	praktykach	
zdobyłeś/-aś	wiedzę,	umiejętności	
i	kompetencje	zawodowe,	które	nie	

byłyby	możliwe	do	zdobycia	bez	udziału	
w	mobilności	zagranicznej	w	ramach	

programu	tego	typu?	

24	
os.	

8	
os.	

1	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

0	
os.	 9,49	

6.	 Czy	dzięki	uczestnictwu	w	zagranicznych	
praktykach	zawodowych	możliwe	było	
nabyci	umiejętności,	których	zdobycie	
nie	byłoby	możliwe	w	ramach	nauki	

w	szkole?	

22	
os.	

7	
os.	

2	
os.	

1	
os.	

2	
os.	

0	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

0	
os.	 9,20	

7.	 Czy	uważasz,	że	po	odbyciu	praktyk	
podniósł	się	poziom	Twoich	umiejętności	

zawodowych?	

16	
os.	

9	
os.	

2	
os.	

3	
os.	

3	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

1	
os.	 8,63	

8.	 Czy	podczas	projektu	rozwinąłeś/-aś	
kompetencje	językowe	w	zakresie	języka	

angielskiego	branżowego?	

13	
os.	

12	
os.	

1	
os.	

5	
os.	

1	
os.	

2	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

0	
os.	 8,60	
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9.	 Czy	uważasz,	że	podczas	stażu	
zdobyłeś/-aś	kompetencje,	takie	jak	
umiejętności	interpersonalne,	
komunikacyjne,	kulturowe?	

23	
os.	

6	
os.	

2	
os.	

1	
os.	

1	
os.	

1	
os.	

1	
os.	 0	 0	 0	 9,20	

10.	 Na	ile	zdobyte	umiejętności	są/będą	
przydatne	w	realizowanej	przez	Ciebie	
ścieżce	kształcenia	zawodowego?	

11	
os.	

11	
os.	

2	
os.	

5	
os.	

4	
os.	

0	
os.	

0	
os.	

1	
os.	

0	
os.	

1	
os.	 8,23	

11.	 Czy	uważasz,	że	dzięki	udziałowi	
w	praktykach	wzrosły	Twoje	szanse	na	
znalezienie	pracy	–	tak	na	polskim,	jak	
również	na	europejskich	rynkach	pracy?	

18	
os.	

11	
os.	

3	
os.	

0	
os.	

0	
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12.	 Czy	w	przyszłości	chciałbyś/-abyś	uczyć	
się	lub	pracować	poza	granicami	Polski?	
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13.	 Czy	dzięki	udziałowi	w	praktykach	
zagranicznych	zdobyłeś/-aś	wiedzę	
pozwalającą	na	bardziej	świadome	
kształtowanie	ścieżki	kariery?	
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14.	 Czy	podczas	odbywania	praktyk	
nabyłeś/-aś	bądź	uzupełniłeś/-aś	swoją	
wiedzę	dotyczącą	standardów	pracy	
w	Twojej	branży,	czy	funkcjonowania	

przedsiębiorstw	tej	branży?	
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15.	 Czy	podczas	praktyk	zagranicznych	
udoskonaliłeś/-aś	swoje	umiejętności	
w	zakresie	pracy	na	stanowiskach,	do	
których	przygotowuje	Cię	szkoła?	
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16.	 Czy	praktyki	pozwoliły	Ci	na	
zidentyfikowanie	elementów,	które	

powinieneś/-aś	udoskonalić,	poprawić,	
aby	pracować	w	wymarzonym	zawodzie?	
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KWESTIE	ORGANIZACYJNE	

17.	 Jak	oceniasz	warunki	pobytowe	
w	trakcie	praktyk	–	zakwaterowanie,	
wyżywienie,	uzyskane	wsparcie	

organizacyjne?	
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18.	 Jak	oceniasz	organizację	programu	
kulturowego	oraz	czasu	wolnego	

podczas	pobytu	zagranicą	w	ramach	
mobilności?	
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19.	 Jaki	jest	ogólnie	poziom	Twojego	
zadowolenia	z	organizacji	oraz	miejsca	

odbywania	praktyk?	
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ŚREDNIA	OCENA	 8,90	

	

	

PYTANIA	OTWARTE	–	ODPOWIEDZI	UCZESTNIKÓW	

1/	 Jakie	 nowe	 kompetencje	 (wiedzę,	 umiejętności,	 doświadczenia,	 postawy)	
nabyłeś/-aś	 i/lub	 rozwinąłeś/-aś	 dzięki	 udziałowi	 w	 praktykach	 zagranicznych	
w	ramach	projektu?	

1. Poznałem	tutejszą	gospodarkę	 i	kulturę,	dowiedziałem	się	 rzeczy,	które	zawsze	
mnie	 interesowały,	 czyli	 np.	 sposób	 podziału	 administracyjnego	 w	 Grecji.	
Poznałem	 język	 angielski	 oraz	 poznałem	 język	 grecki,	 co	 na	 pewno	 dodało	mi	
pewności	siebie.	Poznałem	również	system	ochrony	przyrody	występujący	tutaj.	

2. Zapoznałem	 się	 ze	 sposobem	 gospodarowania	 lasami	 w	 Grecji.	 Nauczyłem	 się	
różnych	 gatunków	 flory	 i	 fauny	 w	 Grecji	 oraz	 poprawiłem	 swoje	 zdolności	
w	zakresie	porozumiewania	się	po	angielsku.	

3. Zapoznałem	się	 z	 tutejszą	gospodarką	 leśną,	poznałem	system	administracyjny,	
wzbogaciłem	swój	język	angielski.	

4. Rozwinąłem	angielski,	poznałem	nowe	gatunki,	poznałem	nową	kulturę.	

5. Zapoznałem	 się	 z	 wieloma	 gatunkami	 roślin	 w	 Grecji	 oraz	 jak	 funkcjonuje	
i	wygląda	leśnictwo	w	Grecji.	

6. W	ramach	projektu	dowiedziałam	się	dużo	o	lesie	oraz	przyrodzie	świata.	

7. Dzięki	 udziałowi	 w	 projekcie	 poznałem	 nową	 kulturę.	 Rozwinąłem	 swoje	
kompetencje	językowe.	

8. Rozwinęłam	 umiejętności	 językowe,	 poznałam	 nowe	 gatunki	 fauny	 i	 flory,	
dostrzegłam	różnice	między	gospodarką	leśną	w	Polsce	a	zagranicą.	
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9. Rozwinąłem	 się	 pod	 względem	 kulturowym	 kraju.	 Mogłem	 poszerzyć	 swoje	
zdolności	językowe	(w	zakresie	greckiego,	jak	i	języka	angielskiego).	

10. Nauczyłem	się	na	zajęciach	praktycznych	różnych	technologii	uprawy,	poznałem	
również	warunki	klimatyczne	do	różnych	ról	uprawnych	i	ich	wymagania	glebowe.	

11. Nabyłem	wiedze	 o	 uprawie	 roślin,	 których	 w	 Polsce	 ze	 względu	 na	 klimat	 nie	
uprawia	się.	Poznałem	nowe	umiejętności	pracy	oraz	kulturę	grecką.		

12. Nabyłem	nowe	kompetencje	przy	uprawach	roślin,	których	nie	ma	w	Polsce.	Wiem	
już	jak	pielęgnować	kiwi	i	kiedy	są	zbiory.	Dowiedziałem	się	też,	że	zbiory	zbóż	są	
2	razy	w	roku.	

13. Dowiedziałem	 się	wiele	 ciekawych	 rzeczy	 o	 hodowli	 owiec,	 plantacji	 kiwi	 oraz	
o	kulturze.	

14. Wyrzucanie	słomy	za	pomocą	szpadla.	Nabyłem	również	wiedzę	o	hodowli	owiec	
i	uprawie	kiwi.	

15. Nowe	 relacje	 między	 ludźmi,	 nauka	 i	 poznawanie	 sposobów	 uprawy	 nowych	
roślin.	Poznawanie	kultury	greckiej.	

16. Zdobyłem	 dużą	 wiedzę	 na	 temat	 hodowli	 owiec,	 dowiedziałem	 się	 dużo	
o	prowadzeniu	gospodarki,	plantacji	drzew	i	zwierząt.	

17. Rozwinąłem	swoje	głębokie	przemyślenia	w	stosunku	co	do	tego	zawodu.	Myślę,	
że	taka	„przyroda”	pomoże	mi	w	dalszym	postępowaniu.	Poznałem	kulturę	pracy	
w	Grecji.	

18. Zdobyłem	wiedzę,	 której	 nie	 mógłbym	 doświadczyć	 w	 Polsce.	 Tak	 jak	 uprawy	
drzew	owocowych	lub	o	klimacie,	w	którym	można	zbierać	zboże	2	razy	w	roku.	

19. Dowiedziałem	 się	więcej	 o	 kulturze	 tego	 kraju.	Wiem	od	podstaw	 jak	powstaje	
produkcja	fety.	

20. Wiedza	dotycząca	uprawy	i	hodowli	roślin	i	zwierząt,	których	nie	ma	w	Polsce.	

21. Nauczyłem	 się	 technologii	 upraw.	 Różnorodność	 upraw.	 Organizacja	 pracy	
w	Grecji.	Poznanie	kultury	greckiej.	

22. Dowiedziałem	 się	 wiele	 ciekawostek	 o	 kulturze	 greckiej,	 nabyłem	 nowe	
umiejętności.	

23. Dowiedziałem	się	wiele	ciekawych	rzeczy	o	kulturze	oraz	o	uprawach	w	Grecji.	

24. Kompetencje,	 które	 nabyłem	 to:	 znajomość	 języka,	 poznanie	 nowych	 kultur	
i	zwyczajów	panujących	w	tym	kraju.	
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25. W	ramach	zagranicznych	praktyk	nie	zdobyłem	nowego	doświadczenia,	wiedzy,	
umiejętności,	postaw.	

26. Dzięki	 temu	 poznałem	 dużo	 nowych	 rodzajów	 drzew,	 inną	 roślinność,	 jak	 tu	
rozwijają	 się	 w	 różnych	 partiach	 gór	 drzewa,	 gdzie	 jakie	 rosną.	 Duże	
doświadczenie	w	rozwoju.	

27. Poznałem	pracę	i	organizację	pracy	leśnej	w	Grecji.	Poznanie	nowych	gatunków	
drzew	 i	 nauczyłem	 się	 je	 rozpoznawać	 oraz	 gospodarowanie	 nimi	 i	 ich	
przeznaczenie.	Poznałem	również	nowe	sposoby	urządzania	lasów.	

28. Zagłębiłem	swoją	wiedzę	o	kulturze	greckiej.	Dowiedziałem	się	różnych	ciekawych	
informacji	na	temat	zagospodarowania	gleby.	

29. Poznałem	kulturę	grecką.	Rozwinąłem	język	angielski.	Obejrzałem	wiele	zabytków	
greckich.	

30. Dzięki	 udziałowi	 w	 praktykach	 zagranicznych	 zdobyłem	 wiedzę	 na	 temat	 lasu	
dzięki	pracy	w	terenie.	Dowiedziałem	się	też	więcej	o	kulturze	związanej	z	krajem.	
Rozwinąłem	także	swój	język	angielski	oraz	grecki.	

31. Dowiedziałem	się	jak	funkcjonuje	leśnictwo	w	Grecji.	Zapoznałem	się	z	wieloma	
nowymi	gatunkami.	Rozwinąłem	język	angielski.	

32. Poznałem	kulturę	państwa	oraz	faunę	i	florę,	znajdującą	się	w	Grecji	oraz	sposób	
zagospodarowania	terenu.	

33. Poznałem	nową	kulturę,	zwyczaje,	rośliny	oraz	faunę	i	florę.	Kulturową	warstwę	
społeczną	oraz	sposób	gospodarowania.	

34. Poznałam	 zupełnie	 inną	 roślinność	 i	 warunki	 rozwoju	 tutejszej	 fauny	 i	 flory.	
Poznałam	 również	 inną	 kulturę	 i	 ludzi.	 W	 pewnym	 stopniu	 rozwinęłam	 swoje	
umiejętności	językowe	i	społeczne.	

35. Poznałam	 nowe	 gatunki,	 poznałam	 organizację	 przemysłu	 leśniczego	 w	 Grecji.	
Nabyłam	wiedzę	o	 florze	oraz	 faunie	w	tym	rejonie.	Poznałam	Grecję	od	strony	
zarówno	turystycznej,	jak	i	gospodarczej.	Rozwinęłam	język	angielski.		

	

2/	 Które	 zajęcia/elementy	 praktyk	 w	 największym	 stopniu	 wpłynęły	 na	 twój	
rozwój	zawodowy	i	w	jaki	sposób?	

1. Wizyta	w	parku	narodowym	 i	 zobaczenie	 trwających	 tam	prac	dało	mi	 świetny	
obraz	tutejszej	gospodarki.	Wizyta	w	szkole	leśnej	pozwoliła	zobaczyć	jak	wygląda	
tutaj	system	szkolnictwa	w	tym	zawodzie.	Wyjazdy	kulturowe	do	fabryk,	miejsc	
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przyrodniczo	bogatych	dały	mi	 świetny	obraz,	motywację	 i	wizję	postępowania	
w	moim	przyszłym	życiu	zawodowym.	

2. Uważam,	że	najbardziej	wpłynęły	na	mój	rozwój	zawodowy	wycieczki	po	lasach	
i	 parkach,	 w	 których	 były	 nam	 opowiadane	 informacje	 o	 gatunkach	 zwierząt	 i	
roślin	
w	Grecji.	

3. Wyjazd	 do	 parku	 narodowego,	 w	 którym	 poznaliśmy	 dużo	 gatunków	 drzew	 i	
roślin.	

4. Wizyta	w	parku	narodowym,	wizyta	w	szkole	rolniczo–leśnej.	

5. Wizyta	w	Parku	Narodowym.	Wizyta	w	greckiej	szkole.	

6. Dużo	dowiedziałam	się	na	wycieczkach,	 gdzie	poznaliśmy	nowe	gatunki	drzew.	
Uważam,	że	było	to	wspaniałe,	ponieważ	będę	chciała	iść	dalej	w	ten	zawód.	

7. Praca	w	terenie,	poznanie	ich	kultury,	nauka	języka	angielskiego	i	greckiego.	

8. Zajęcia	 odbywane	 w	 parku	 narodowym,	 wpłynęły	 na	 wiedzę	 o	 zagranicznej	
ochronie	środowiska.	

9. Zajęcia	ze	specjalistą	kulturowym.	Dowiedziałem	się	dużo	o	faunie	i	florze	z	obcego	
kraju.	

10. Hodowla	owiec,	system	żywienia	oraz	pielęgnacji.	

11. Dowiedziałem	 się	 jak	 wygląda	 hodowla	 owiec	 oraz	 produkcja	 fety	 z	 mleka	
owczego	
i	koziego.	

12. Hodowanie	owiec.	Produkowanie	sera	feta	oraz	oliwy	z	oliwek.	

13. W	największym	stopniu	wpłynęła	praca	na	plantacji	kiwi,	ponieważ	nauczyłem	się	
jak	je	pielęgnować.	

14. W	wysokim	stopniu	rozwinąłem	się	przy	uprawie	kiwi.	Polepszyłem	umiejętności	
korzystania	z	haczki.	

15. Wizyty	na	różnych	plantacjach	pokazywały	różnorodność	upraw	i	ukształtowania	
terenu	i	w	zależności	od	regionu	i	jego	warunków	znajdują	się	tam	dane	plantacje	
czy	hodowle.	

16. Momentem,	którym	wywarł	na	mnie	wrażenie	była	produkcja	oliwy	dlatego,	 że	
ciekawie	to	było	robione.	

17. Wizyty	w	parkach	narodowych	 i	przedsiębiorstwach	związanych	z	przetworem	
produktów	regionalnych.	
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18. Pielęgnacja	 kiwi	 nauczyła	 mnie	 dbać	 i	 uprawiać	 ten	 owoc.	 Bardzo	 mi	 się	 to	
podobało.		

19. Zajęcia	na	plantacji	kiwi	pozwoliły	mi	zrozumieć	jak	uprawiać	kiwi	w	odpowiedni	
sposób.	Praca	w	hodowli	owiec	i	na	plantacji	kwiatów.	

20. Praca	na	plantacji	kiwi.	Praca	na	gospodarstwie,	na	którym	były	owce.	

21. Produkcja	oliwy	z	oliwek.	Produkcja	sera	feta.	

22. Zajęcia	na	plantacji	kiwi.	Poznanie	sposobu	produkcji	oliwy	z	oliwek,	sera	feta	oraz	
poznanie	technologii	hodowli	owiec.	

23. W	największym	stopniu	na	rozwój	zawodowy	wpłynęła	praca	na	plantacji	kiwi.	

24. Praca	na	plantacji	kiwi.	

25. W	 dużym	 stopniu	 wpłynęły	 na	 mój	 rozwój	 zawodowy	 liczne	 wycieczki	
krajoznawcze.	

26. W	największym	 stopniu	 na	mój	 rozwój	 zawodowy	wpłynęły	wycieczki	 do	 lasu,	
ponieważ	poznałem	nowe	gatunki	drzew	i	ptaków.	

27. Wszystkie	wyjazdy,	które	były	związane	z	moim	kierunkiem	bardzo	wpłynęły	na	
mój	 rozwój	 zawodowy,	 zdobyłem	 dzięki	 temu	 bardzo	 duże	 doświadczenie,	 co	
pozwoliło	rozszerzyć	moją	wiedzę	w	zawodzie.	

28. Najlepsze	 były	 wycieczki	 edukacyjne.	 Poprzez	 wyjazdy	 do	 lasu	 można	 było	
dowiedzieć	 się	 jak	 funkcjonuje	 las	 i	 gospodarka	 w	 miły	 sposób	 i	 do	 tego	
pozwiedzać	i	zobaczyć	wszystko	na	własne	oczy.	

29. Wizyty	w	parkach	narodowych	i	w	szklarni,	gdzie	zapoznałem	i	zobaczyłem	nowe	
rośliny,	których	nigdy	nie	widziałem	i	nie	zobaczyłbym	w	Polsce.	

30. Wizyta	w	szkole	rolniczo–leśnej.	Wizyta	w	parku	narodowym.	

31. W	największym	stopniu	wpłynęły	na	mnie	zajęcia	w	terenie,	ponieważ	nauczyłem	
się	więcej.	

32. Wizyty	w	parku	narodowym.	Wizyta	w	szkole	greckiej.		

33. Wizyty	w	parkach	narodowych	 i	przedsiębiorstwach	związanych	z	przetworem	
produktów	naturalnych.	

34. Wizyta	w	parku	narodowym,	wycieczka	na	Meteory,	wycieczka	na	Skiathos.	

35. Wizyta	w	parku	 narodowym	 „Olimp”.	 Poznanie	 gatunków	drzew	 iglastych	 oraz	
liściastych	w	 poszczególnych	 piętrach	w	 górach.	 Spotkanie	 przez	 przypadek	w	
parku	narodowym	salamandry	plamistej	oraz	najbardziej	jadowitej	tutejszej	żmii.	
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3/	 Jak	 możesz	 wykorzystać	 nabyte	 dzięki	 udziałowi	 w	 projekcie	 umiejętności	
w	dalszej	edukacji	i	przyszłej	pracy?	

1. Mogę	wykazać	 się	wiedzą	na	 temat	 zagranicznej	 gospodarki	 oraz	korzystać	 lub	
proponować	innym	sposoby	na	rozwiązywanie	problemowych	sytuacji	w	pracy,	
które	poznałem	i	zobaczyłem	właśnie	tutaj.	

2. Informacje,	które	zdobyłem	podczas	pobytu	w	Grecji	pomogą	mi	w	dalszej	nauce	
z	 działów	 zagospodarowania	 i	 ochrony	 terenów	 zagranicznych,	 które	 są	
całkowicie	inne	niż	polskie.	

3. Nabyte	 wiadomości	 bardzo	 pomogły	 mi	 wzbogacić	 moją	 wiedzę	 w	 kontekście	
przyszłej	pracy.	

4. Nauczyłem	się	jak	hodować	sad	oliwny.	Umiejętności,	które	nabyłem	przydadzą	mi	
się	w	zawodzie	leśnika.	

5. Nabyte	umiejętności	mogę	wykorzystać	w	przyszłości	we	wszelaki	sposób,	które	
mogą	przydać	mi	się	w	przyszłej	pracy.	

6. Myślę,	że	dowiedziałam	się	więcej	o	branży,	w	której	bardzo	chciałabym	pracować.		

7. Zdobycie	doświadczenia	zawodowego	związanego	z	leśnictwem.	

8. Najbardziej	 przydatne	 będą	 zajęcia	 z	 sadzenia	 w	 szklarni.	 Bardzo	 przydatna	
i	niełatwa	umiejętność.		

9. Zawsze	jest	sposób	by	poszerzyć	swoje	zdolności.	Mam	nadzieje,	że	pomoże	mi	to	
w	przyszłości.	

10. W	 przyszłości	 planuję	 założyć	 hodowlę	 owiec	 i	 planuję	 założyć	 zakład	
przetwórczy.		

11. Nabyte	umiejętności	wykorzystam	do	własnej	hodowli	owiec	i	produkcji	sera.	

12. Nabyte	umiejętności	wykorzystam	w	swoim	gospodarstwie	i	w	przyszłości	może	
zacznę	hodować	owce.		

13. Mam	 teraz	 możliwość	 zdobycia	 pracy	 za	 granicą.	 Może	 mi	 to	 również	 pomóc	
w	dalszym	rozwoju	gospodarstwa.	

14. W	przyszłej	pracy	nie	pomoże	mi	nauka	na	plantacji	kiwi.	

15. Zdobytą	wiedzę	zamierzam	użyć	we	własnym	gospodarstwie	i	ukierunkować	ją	na	
produkcję	i	obróbkę	produktów	mlecznych	w	zakresie	własnego	gospodarstwa.	

16. Nabytą	wiedzę,	którą	zdobyłem	mogę	wykorzystać	w	hodowli	owiec,	ponieważ	już	
wiem	jak	była	prowadzona	farma	i	jak	ją	rozwijać.	
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17. Zdobytą	wiedzę	i	umiejętności	z	pewnością	wykorzystam	w	swoim	gospodarstwie	
przy	hodowli	owiec.	Z	pewnością	zasadzę	też	kilka	drzew	owocowych.		

18. Dzięki	 praktykom	 w	 Grecji	 zdobyłem	 potrzebną	 wiedzą	 jak	 utrzymywać	 owce	
w	odpowiedni	sposób.	

19. W	przyszłości	będę	mógł	wykorzystać	umiejętności,	których	się	nauczyłem.		

20. Zdobytą	wiedzę	i	umiejętności	wykorzystam	we	własnym	gospodarstwie.		

21. Zdobytą	wiedzę	będę	wykorzystywać	w	swoim	gospodarstwie.		

22. Dzięki	udziałowi	w	projekcie	mam	szanse	na	zdobycie	pracy	w	krajach	UE.	

23. Pozwala	mi	na	nabycie	pracy	w	innych	krajach	UE	oraz	mogę	wykorzystać	nabytą	
wiedzę	w	swoim	gospodarstwie.		

24. Umiejętności	 przydadzą	 się	 w	 dalszej	 karierze,	 gdyż	 poznałem	 dużo	 gatunków	
roślin	i	drzew,	których	bym	nie	zobaczył	w	Polsce.		

25. Zdobytych	 umiejętności	 i	 wiedzy	 nie	 wykorzystam,	 ponieważ	 nie	 będę	 dalej	
kształcić	się	w	zawodzie	leśnika.	

26. Dzięki	 tej	 wiedzy	 jestem	 mądrzejszy,	 co	 pozostanie	 mi	 w	 głowie	 i	 przyda	 się	
w	przyszłości	w	zawodzie	i	nie	tylko.		

27. Owe	 umiejętności	 przydadzą	 się	 w	 szukaniu	 pracy	 za	 granicą	 w	 klimacie	
śródziemnomorskim,	a	także	w	pracy	w	Polsce	na	terenie	górskim,	gdyż	taka	jest	
tu	większość	lasów.	

28. Mogę	wykorzystać	nabytą	wiedzę	z	praktyk	w	Grecji	w	dobrej	pracy.		

29. Mogę	porównać	sposoby	prowadzenia	gospodarki	leśnej	w	Grecji	i	w	Polsce.	

30. Nabyte	umiejętności	wykorzystam	podczas	matury	 oraz	podczas	wyboru	pracy	
związanej	z	leśnictwem	–	ta	wiedza	może	być	bardzo	przydatna.		

31. Umiejętności,	które	tu	nabyłem	są	tak	wielkie,	że	nie	jestem	w	stanie	tego	opisać,	
lecz	 najbardziej	 spodobało	 mi	 się	 to,	 że	 mogłem	 porównać	 jak	 funkcjonuje	
gospodarka	w	Polsce	i	Grecji.	

32. Mogę	 wykorzystać	 nabytą	 wiedzę	 podczas	 poszukiwania	 pracy	 na	 w	 miarę	
wysokim	stanowisku.	

33. Można	wykorzystać	nabytą	wiedzę	podczas	poszukiwania	pracy.	

34. Wiem	 jakie	 rośliny	 rosną	w	 innym	klimacie	 i	 jak	 o	 nie	 dbać.	Nabyta	wiedza	na	
pewno	przyda	mi	 się	w	dalszym	kształceniu	 zawodowym.	Zobaczyłam	 tu	wiele	
rozwiązań	pewnych	sytuacji,	których	nie	stosuje	się	w	Polsce.		

35. Wykorzystać	tutejsze	rozwiązania	w	zakresie	leśnictwa	w	Polsce.	  
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METODY	WYKORZYSTANE	W	BADANIU	EWALUACYJNYM	

Na	 potrzeby	 sporządzenia	 niniejszego	 raportu	 wykorzystano	 następujące	 metody,	
wprowadzane	stopniowo	na	odpowiednim	etapie	realizacji	projektu:	

1/	Analiza	porównawcza	założeń,	celów	oraz	osiągniętych	rezultatów	projektu.	

2/	Analiza	dokumentacji	oraz	prac	poczynionych	na	etapie	rekrutacji	uczestników	oraz	
przygotowań	do	realizacji	mobilności	zagranicznej.	

3/	 Bieżący	 monitoring	 staży	 dokonywany	 przez	 opiekunów	 z	 ramienia	 organizacji	
wysyłającej	oraz	mentorów	i	tutorów	z	ramienia	organizacji	przyjmującej.	

4/	Rozmowy	z	uczestnikami	podczas	spotkań	ewaluacyjnych	jeszcze	w	trakcie	realizacji	
mobilności.	

5/	Rozmowy	w	ramach	zespołu	projektowego	–	koordynator,	opiekunowie,	mentorzy,	
Dyrektor.	

6/	 Dane	 zebrane	 w	 ramach	 kolejnych	 etapów	 projektu	 –	 rekrutacji,	 przygotowań,	
walidacji	i	certyfikacji,	upowszechniania	rezultatów.	

7/	 Analiza	 pytań	 otwartych	 i	 zamkniętych	 w	 ramach	 odpowiedzi	 udzielonych	 przez	
uczestników	 w	 indywidualnych	 raportach	 wypełnianych	 obowiązkowo	
w	systemie	Mobility	Tool+.	

8/	 Analiza	 pytań	 otwartych	 i	 zamkniętych	 w	 ramach	 odpowiedzi	 udzielonych	 przez	
uczestników	w	Formularzach	oceny	praktyk	zagranicznych.	


