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METODY WYKORZYSTANE PRZY BADANIU EWALUACYJNYM 

 

1. Analiza dokumentacji z przebiegu procesów rekrutacji uczestników oraz przygotowania 

uczestników. 

2. Bieżący monitoring realizowany przez pracowników zaangażowanych instytucji oraz 

opiekunów. 

3. Rozmowy z uczniami (uczestnikami) podczas realizacji praktyk. 

4. Rozmowy zespołu projektowego – krótkie relacje opiekunów grup. 

5. Ankiety ewaluacyjne. 

6. Indywidualne raporty uczestników w systemie Mobility Tool+. 

PROJEKT I JEGO ZAŁOŻENIA 
 

 “Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT” to projekt edukacyjny 
realizowany w polsko-greckim partnerstwie na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i inicjatyw dla 
uczniów szkół technicznych i zawodowych, uczących się na kierunku technik informatyk. Chęć 
realizacji niniejszego projektu wynikała przede wszystkim ze zidentyfikowanych potrzeb uczniów szkół 
zawodowych w zakresie  wspierania rozwoju osobistego i zawodowego  w wymiarze europejskim, 
zdobywania praktycznej wiedzy w zakresie informatyki, nauki branżowego języka informatycznego, 
motywowania uczniów do nauki i rozwoju  zawodowego, zapobiegania wypadnięciu uczniów z systemu 
edukacji, uatrakcyjnienia procesu kształcenia, ułatwienia równego dostępu uczniom będącym w 
niekorzystnej sytuacji i mniejszymi szansami w porównaniu z rówieśnikami. Projekt miał za zadanie 
uświadomić wszystkim uczestnikom potrzebę uczenia się przez całe życie, a także zwiększyć 
praktyczne umiejętności uczniów w obszarze IT, w tym tych związanych z zarządzaniem usługami 
informatycznymi. 

Celem głównym projektu było podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, rozszerzenie wiedzy, 
umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów oraz pracowników organizacji, ułatwienie startu 
zawodowego w zakresie technologii informatycznych, praktyczne wykorzystanie teoretycznej wiedzy 
zdobytej w trakcie nauki, poznanie nowoczesnych standardów branży oraz aspektów 
międzynarodowego rynku informatycznego. Jego osiągnięcie możliwe było poprzez realizację 
programu stażu, który został oparty o wybrane zagadnienia, które wchodzą w skład niezbędnej wiedzy 
weryfikowanej w trakcie egzaminu zawodowego dla zawodu technik informatyk. 
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Partnerzy projektu: 

1. Tsunami Sp. z o.o. 

2. OLYMPUS EDUCATION SERVICES 

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. D. Chłapowskiego w Witkowie 

4. Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach 

Podstawowe elementy działań / zadania uczestnika: 

• Przygotowanie się do pracy na nowym stanowisku pracy, konfiguracja urządzeń niezbędnych 
do pracy przy pomocy ekspertów. 

• Samodzielna obsługa programów komputerowych służących do tworzenia baz danych. 
• Diagnoza i konfiguracja sprzętu komputerowego. 
• Zapoznanie się z dostępnymi technologiami rozwoju baz danych. 
• Projektowanie baz danych. 
• Tworzenie baz danych. 
• Zarządzanie bazami danych. 
• Tworzenie zabezpieczeń baz danych. 
• Wskazywanie błędów i bugów oraz ich kontrola i naprawa. 
• Tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie danych, reagowanie na problemy sieci i 

systemów. 
• Posługiwanie się fachowym językiem angielskim. 
• Zapoznanie się z realiami prowadzenia własnej firmy IT. 
• Zapoznanie się z procesem produkcji sprzętu informatycznego w tym procesorów, 

podzespołów i innych. 
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Wiedza, umiejętności i kompetencje: 
Działania planowane do realizacji w ramach projektu zostały tak zaplanowane, żeby w jak największym 
stopniu rozwinąć umiejętności uczniów techników informatycznych w zakresie jednego z czterech 
głównych celów kształcenia w zawodzie tj. projektowania i tworzenia baz danych, lokalnych sieci 
komputerowych, administrowania tymi bazami i sieciami. 

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy rozwinęli lub nabyli umiejętności, które wpłynęły na 
następujące elementy, będące przedmiotem późniejszej ewaluacji: 

1. Wiedza – uczestnicy pogłębili wiedzę na temat: 
• dostępnych i używanych przez IT baz danych; 
• zasad projektowania struktury baz danych; 
• zasad tworzenia relacji baz danych; 
• zasad zabezpieczania baz danych przed nieuprawnionym dostępem; 
• zasad zarządzania usługami informatycznymi zgodnie z brytyjskimi standardami. 

Ponadto uczestnicy poznają: 
• funkcjonowanie zakładów pracy branży informatycznej w Grecji; 
• specyfikę pracy i umiejętności specjalisty ds. sieci komputerowych; 
• narzędzia do analizy pracy i bezpieczeństwa baz danych; 
• kulturę, zwyczaje, warunki życia i pracy w Grecji; 
• wyrażenia i zwroty w j. angielskim w szczególności z zakresu tematyki dotyczącej IT. 

2. Umiejętności – uczestnicy rozwiną umiejętność:  
• planowania i budowania baz danych; 
• utrzymania baz danych; 
• zapewnienia bezpieczeństwa baz danych; 
• komunikowania się w j. angielskim; 
• monitorowania sieci informatycznej; 
• prezentacji pracy projektowej oraz jej wyników w j. angielskim. 

Podniesienie kompetencji osobistych (personalnych) ucznia to przede wszystkim wzrost umiejętności 
samodzielnego rozwiązywania problemów w sposób twórczy, panowania i radzenia sobie ze stresem 
wynikającym z długiego okresu pobytu za granicą, współpraca w międzynarodowej grupie, 
samodzielność podejmowania decyzji, otwartość, przedsiębiorczość, kreatywność, zwiększenie 
samooceny i pewności siebie, integracja w grupie. Dla wielu z nich wyjazd na staż będzie pierwszym 
w życiu wyjazdem za granicę. 
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Cele szczegółowe projektu: 

Ilościowe: 

• Stworzenie możliwości rozwoju zawodowego dla 49 uczniów kierunku technik informatyk. 

• Realizacja programu przygotowania, w formie przygotowanie językowego w wymiarze 40 godz., 
przygotowania kulturowego w wymiarze 4 godz., przygotowania pedagogicznego w wymiarze 4 
godz. 

• Włączenie w realizację projektu 2 szkół technicznych, realizujących na co dzień program 
kształcenia dla kierunku technik informatyk -  

• Realizacja 2 mobilności edukacyjnych. 

• Potwierdzenie odbycia staży zawodowych 49 uczniów kierunku technik informatyk, poprzez 
wystawienie we współpracy ze szkołami oraz partnerem zagranicznym certyfikatów, 
zaświadczeń oraz dokumentów Europass-Mobilność. 

• Poszerzenie świadomości dot. istniejących szans i możliwości 49 uczestników, w tym poprzez 
wskazanie istniejących narzędzi zawodowych, ale także takich jak Europass-CV i inne. 

• Realizacja programów praktyk zawodowych, w wymiarze 60h dla każdego uczestnika. 

Jakościowe: 

• Wzrost jakości kształcenia zawodowego poprzez wspieranie ponadnarodowej mobilności 
uczniów kształcących się zawodowo. 

• Stworzenie powiązań między instytucjami sektora publicznego (szkołami) a instytucjami sektora 
prywatnego (polskimi i zagranicznymi), dla lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań 
wszystkich zainteresowanych stron - szkół, partnerów, jak i uczniów, mogących obecnie lepiej 
dostosować się do wynikających z zasad funkcjonowania rynku pracy szans, możliwości, ale 
także oczekiwań. Wymiana dobrych praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego 
młodzieży między zaangażowanymi w realizację projektu instytucjami 

• Podniesienie kompetencji i poprawa umiejętności zawodowych i językowych uczniów.  

• Potwierdzenie praktycznych umiejętności zdobyte przez uczniów poprzez oficjalne certyfikaty i 
zaświadczenia, które są cennym elementem portfolio każdego uczestnika, wchodzącego na 
rynek pracy. 
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• Wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych u uczestników, w tym: wzrost umiejętności 
współpracy w grupie, podniesienie samooceny, zwiększenie atrakcyjności zawodowej uczniów 
po ukończeniu procesu nauki, poznanie kultury i zwyczajów Grecji, poznanie powszechnie 
wykorzystywanych w Unii Europejskiej narzędzi informatycznych wspomagających działania w 
zakresie księgowości. 

LISTA UCZESTNIKÓW I OPIEKUNÓW 
 

Lp. Imię i nazwisko Płeć Mail Zaangażowana szkoła 
1. Adrian Bąkowski mężczyzna adrianbakowski@op.pl 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 

im. D. 
Chłapowskiego 

w Witkowie 

2. Oliwia Dutko kobieta oliwiadutko1@gmail.com 
3. Bartosz Galicki mężczyzna galicki.bartosz@wp.pl 

4. Remigiusz 
Gawroński mężczyzna remson997@gmail.com 

5. Patryk Górny mężczyzna patryczekgorny@gmail.com 

6. Mateusz Grabowski mężczyzna grabowski0@onet.pl 
7. Mateusz Groblewski mężczyzna szezjo@gameceptor.pl 
8. Korneliusz Horbiński mężczyzna jorgus899@wp.pl 
9. Alan Jastrzębski mężczyzna alan.jas11091999@wp.pl 

10. Bartosz Kaczmarek mężczyzna bartoszkaczmarek99@gmail.com 
11. Jędrzej Kaźmierski mężczyzna jk441@o2.pl 
12. Łukasz Kiestrzyński mężczyzna mralt97@gmail.com 
13. Albert Migoń mężczyzna migonalbert@gmail.com 
14. Karol Minor mężczyzna miniorkarol@gmail.com 

15. Kacper Orchowski mężczyzna kacper.orchowski1999@gmail.co
m 

16. Sebastian 
Przybyliński 

mężczyzna sebastian13100@gmail.com 

17. Szymon Szczepański 
mężczyzna szczepanski.szymon1510@gmail.

com 
18. Wojciech Szurkowski mężczyzna kontakt@przetrwac.com 
19. Dominik Wieczorek mężczyzna dominwi@onet.pl 
20. Mateusz Wielgosz mężczyzna mateuszwielgosz7@wp.pl 
21. Dawid Wolski mężczyzna skumbagkicu@gmail.com 

22. Krystian Ziółkiewicz mężczyzna sirborri@gmail.com 

23. Albert Amanowicz mężczyzna kotekmial334@gmail.com Zespół Szkół im. 
Jędrzeja 

Śniadeckiego  
w Pionkach 

24. Arkadiusz Dąbrowski mężczyzna arek200299@op.pl 
25. Patryk Gajowiak mężczyzna patryk.xxxxx@o2.pl 
26. Szymon Gola mężczyzna szymek893@gmail.com 
27. Adam Gregorczyk mężczyzna globi006@gmail.com  
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28. Kacper Jemioł mężczyzna kacperjemiol@o2.pl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Szkół im. 
Jędrzeja 

Śniadeckiego  
w Pionkach 

29. Aleksander Korzeń mężczyzna olekkorzen@wp.pl 
30. Cezary Kowalski mężczyzna czarodziej1997@gmail.com 
31. Bartłomiej Król mężczyzna barni.mistrz@gmail.com 
32. Agata Mazur kobieta agatkam99@wp.pl 
33. Patryk Mizerski mężczyzna pat.miz11@wp.pl 
34. Mateusz Niemirski mężczyzna niemmir@wp.pl 
34. Dariusz Nowakowski mężczyzna darekn97@gmail.com 
36. Mariusz Olejarczyk mężczyzna mariusz_olejarczyk@prokonto.pl 
37. Damian Olejarz mężczyzna dolejarz97@gmail.com 
38. Dominik Ostrowski mężczyzna dominik.ostrowski@interia.pl 
39. Klaudia Płachta kobieta klaudiap1999@onet.pl 
40. Agnieszka Posłuszna kobieta gusia11025@gmail.com 
41. Damian Rojek mężczyzna rojo7658@wp.pl 
42. Patryk Ryczkowski mężczyzna patryk1324@o2.pl 

43. Mateusz Sałbut mężczyzna nitromax91@gmail.com 

44. Jakub Siczek mężczyzna kuba1997@onet.pl 
45. Artur Szczepański mężczyzna arturo-sz123@wp.pl 
46. Sebastian Warchoł mężczyzna sebastian3548@wp.pl 
47. Dawid Włodarczyk mężczyzna armando8@onet.pl 
48. Jakub Wróbel mężczyzna kubik9182@gmail.com 
49. Michał Wróbel mężczyzna pandakase@o2.pl 

 

1. Agnieszka Nowicka kobieta sekretariat@zspwitkowo.pl 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
im. D. Chłapowskiego 

w Witkowie 

2. Piotr Kostrzewa mężczyzna piotr.kostrzewa@ 
tsunami.technology Tsunami Sp. z o.o. 

3. Marta Łuczyńska kobieta zspg2@wp.pl Zespół Szkół im. 
Jędrzeja Śniadeckiego  

w Pionkach 4. Artur Kwiecień mężczyzna zspg2@wp.pl 
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OCENA ZREALIZOWANEGO PROCESU REKRUTACJI 
 
Na potrzeby procesu rekrutacji uczestników, w każdej ze szkół powołana została Komisja 
Rekrutacyjna. Ich zadaniem było stworzenie regulaminu i formularz do rekrutacji, przyjmowanie 
formularzy rekrutacyjnych od kandydatów, a następnie wybór uczestników wedle przyjętych 
kryteriów, opracowanie wyników w formie listy rekrutacyjnej (głównej i rezerwowej), stworzenie 
protokołów z rekrutacji oraz publikacja wyników postępowania.  
 
Liczba powołanych Komisji Rekrutacyjnych: 2 
 
Skład Komisji Rekrutacyjnej we współpracy z ZSP im. D. Chłapowskiego w Witkowie: 

1. Anna Malendowicz-Koteras, dyrektor ZSP im. D. Chłapowskiego w Witkowie – 
przewodnicząca Komisji; 

2. Piotr Kostrzewa, członek zarządu Tsunami Sp. z o.o. – członek Komisji; 
3. Justyna Juzwa, nauczyciel przedmiotów informatycznych ZSP im. D. Chłapowskiego 

w Witkowie – członek Komisji. 
 
Zakres wykonanej pracy: opracowanie Regulaminu rekrutacji oraz Formularza zgłoszeniowego, 
weryfikacja 24 formularzy zgłoszeniowych, wybór 22 uczestników, opracowanie listy rankingowej 
(lista główna + lista rezerwowa), przygotowanie oraz opublikowanie protokołu rekrutacyjnego. 
 
Skład Komisji Rekrutacyjnej we współpracy z ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach: 

1. Agnieszka Stępień, wicedyrektor ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach – przewodnicząca 
Komisji; 

2. Piotr Kostrzewa, członek zarządu Tsunami Sp. z o.o. – członek Komisji; 
3. Anna Żyła, nauczyciel przedmiotów informatycznych ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach 

– członek Komisji. 
 
Zakres wykonanej pracy: opracowanie Regulaminu rekrutacji oraz Formularza zgłoszeniowego, 
weryfikacja 30 formularzy zgłoszeniowych, wybór 27 uczestników, opracowanie listy rankingowej 
(lista główna + lista rezerwowa), przygotowanie oraz opublikowanie protokołu rekrutacyjnego.  
 
Wśród kryteriów branych pod uwagę przez Komisje Rekrutacyjne znalazły się:  

• ocena z zachowania, 
• ocena z praktyk zawodowych odbytych w kraju lub zajęć praktycznych, 
• ocena z języka angielskiego,  
• aktywność szkolna, w tym udział w olimpiadach i konkursach,  
• frekwencja na zajęciach,  
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• opinia wychowawcy, przy uwzględnieniu mniejszych szans kandydatów. 
 
Proces rekrutacji odbył się zgodnie ze wszystkimi poczynionymi założeniami, przygotowując 
wszelkie niezbędne dla prawidłowego postępowania dokumenty. Wybrano zakładaną liczbę 49 
uczestników, stosując zasady równych szans i niedyskryminacji. 
 

OCENA ZREALIZOWANEGO PRZYGOTOWANIA 
 
Dla każdej z grup, zgodnie z poczynionymi założeniami, został zrealizowany program 
przygotowań, obejmujący: 

• przygotowanie językowe 40h – obejmujące powtórzenie i utrwalenie słownictwa i struktur 
językowych, niezbędnych do właściwego korzystania z zajęć podczas mobilności, 
zwłaszcza w zakresie mówienia i rozumienia ze słuchu.; 

• przygotowanie kulturowe 4h – obejmujące następujące zagadnienia: różnice 
międzykulturowe, stereotypy a rzeczywistość, charakterystyka organizacji partnerskich, 
informacje o miastach i regionach. 

• przygotowanie pedagogiczne 4h – obejmujące omówienie ważnych aspektów, m.in: 
podróż, pobyt, cele mobilności, rezultaty, korzyści, certyfikaty, jakość, raportowanie, 
omówienie zasad bhp, zajęcia motywacyjne, ale także prewencyjne, ostrzegające 
o potencjalnych zagrożeniach. 

 
Wszystkie etapy przygotowania były realizowane przez wykwalifikowanych pedagogów, lektorów 
języka angielskiego. W ich ramach uczestnicy mieli okazję wziąć udział w zajęciach 
prowadzonych w formie klasycznej, jak i warsztatowej. 
 
Realizacja wszystkich zajęć została potwierdzona listami obecności sporządzanymi przez 
ekspertów/nauczycieli/lektorów, prowadzących kolejne bloki zajęciowe. 
 
Proces przygotowań odbył się zgodnie ze wszystkimi poczynionymi założeniami, pozwalając na 
rozwinięcie kompetencji językowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, kulturowych, 
wszystkich 49 uczestników, odbywających swoje zajęcia w ramach przygotowań w formie zajęć 
indywidualnych, w grupach warsztatowych, a także grupach, w których następnie realizowali oni 
swoje okresy mobilności. 
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OCENA ZREALIZOWANEGO PROGRAMU PRAKTYK 

 

Dzień 1. (07.11.2016 / 13.03.2017) 

1. Powitanie uczestników, spotkanie organizacyjne. 
2. Zajęcia BHP. Zapoznanie z pracą organizacji przyjmującej i poznanie mechanizmów jej 

funkcjonowania. Wprowadzenie do stażu, zasady komunikacyjne, ergonomia w miejscu 
pracy. 

3. Organizacja stanowiska pracy, dobór środków, elementów i narzędzi informatycznych dla 
realizacji poszczególnych zadań. 

 

Dzień 2. (08.11.2016 / 14.03.2017) 

1. Konfigurowanie sprzętu komputerowego – podłączanie, konfiguracja skanerów, routerów, 
access pointów, narzędzi internetowych. 

2. Podstawowe polecenia podczas konfiguracji Router Cisco 1721. Użycie programu Putty. 
3. Zapoznanie z działaniem programów służących obsłudze IT dla poszczególnych branż, 

w tym branży ekonomicznej na zasadzie outsourcingu. 

 

Dzień 3. (09.11.2016 / 15.03.2017) 

1. Zajęcia związane z projektowaniem i instalacją firmowych sieci bezprzewodowych, ich 
punktów dostępowych i węzłów styków sieci bezprzewodowej. 

2. Zajęcia praktyczne z obsługi pakietu MS Office i wskazywania funkcji istotnych dla 
tworzenia i konfigurowania baz danych. 

3. Wprowadzenie do dodatku Power Query. Transformacja danych przy użyciu narzędzi UI 
Power Query.  

 

Dzień 4. (10.11.2016 / 16.03.2017) 

1. Bazy danych – wstęp, omówienie dostępnych technologii. 
2. Bazy danych – zasady projektowania struktury baz danych – zajęcia praktyczne. 
3. Bazy danych – przegląd SZBD. 

 

Dzień 5. (11.11.2016 / 17.03.2017) 

1. Bazy danych – projektowanie struktury baz danych – zajęcia praktyczne. 
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Dzień 6. (12.11.2016 / 18.03.2017) 

1. Program kulturowy: 
a. Zwiedzanie; 
b. Wycieczki krajoznawcze; 
c. Gry integracyjne. 

 

Dzień 7. (13.11.2016 / 19.03.2017) 

1. Program kulturowy: 
a. Zwiedzanie; 
b. Wycieczki krajoznawcze; 
c. Gry integracyjne. 

 

Dzień 8. (14.11.2016 / 20.03.2017) 

1. Bazy danych – zajęcia praktyczne dot. zasad tworzenia relacji baz danych. 
2. Bazy danych – zajęcia praktyczne dot. zasad zabezpieczania baz danych przed 

nieuprawnionym dostępem. 
3. Zaawansowane funkcje do modyfikacji tabel – Arkusz właściwości. 

 

Dzień 9. (15.11.2016 / 21.03.2017) 

1. Zarządzanie bazami danych – narzędzia informatyczne. 
2. Zarządzie kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem. 
3. Zaawansowane funkcje kwerend. Różne typy kwerend. Arkusz właściwości. 
4. Zaawansowane funkcje formularzy i raportów. Arkusz właściwości. 

 

Dzień 10. (16.11.2016 / 22.03.2017) 

1. Wizyta we współpracującej firmie branży IT K. Nissoy kai Sia O.E. – Electronic 
Microsynthesis specjalizującej się w produkcji procesorów wyposażonych w różnego 
rodzaju software. Zapoznanie się z procesem produkcji oraz świadczenia usług. 

2. Wizyta we współpracującej firmie branży IT specjalizującej się diagnozie i naprawie 
sprzętu IT – Gouthas Athanassios E. Computer Retail & Service – zajęcia praktyczne 
związane z diagnozą, konfiguracją i naprawą sprzętu IT niezbędnego dla właściwego 
działania sieci komputerowych oraz systemów baz danych. 

 



 
 

“Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025359 
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  

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

13 
 

Dzień 11. (17.11.2016 / 23.03.2017) 

1. Zarządzanie firmą informatyczną i projektami IT – omówienie wybranych metodologii 
stosowanych w Grecji i innych państwach europejskich. 

2. Marketing w firmie informatycznej i obsługa klienta. Organizacja pracy w firmie 
informatycznej. 

3. Awarie, zdarzenia, bugi w bazach danych – studium przypadków. 

 

Dzień 12. (18.11.2016 / 24.03.2017) 

1. Praca na wybranych stanowiskach, związana z obsługą baz danych. 
2. Zajęcia praktyczne podsumowywujące i sprawdzające wiedzę zdobytą podczas praktyk 

zagranicznych. 
3. Spotkanie ze wszystkimi uczestnikami stażu, prowadzącymi i ekspertami. 
4. Podsumowanie, wręczenie certyfikatów, pożegnanie z uczestnikami. 

 
Uczestnicy realizowali swoje praktyki dzięki współpracy partnerów projektu – Tsunami Sp. z o.o. 

oraz Olympus Education Services i innych podmiotów działających na rynku lokalnym. Zajęcia 

były realizowane w firmie informatycznej, w stworzonym na potrzeby praktyk środowisku pracy, 

w ramach którego uczestnicy mogli pracować na indywidualnych stanowiskach pracy, realizując 

wszystkie przygotowane zagadnienia, pojawiające się zlecenia od klientów, istotne dla zawodu 

informatyka / programisty. 
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Wnioski/ocena: 

• Dobre dostosowanie programu praktyk do potrzeb związanych z materiałem przerabianym 

w szkole pod kątem egzaminów zawodowych, a także do potrzeb rynku pracy; 

• Możliwość zaoferowania indywidualnego stanowiska pracy każdemu z uczestników; 

• Możliwość pracy na plikach i systemach; 

• Możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy przez uczestników w praktyce; 

• Wysoki poziom wsparcia ze strony ekspertów i mentorów przy wyjaśnianiu wybranych 

zagadnień oraz wysoka intensywność pracy; 

• Możliwość adaptowania środowiska pracy do wymagań i potrzeb uczestników – ułatwienie 

wejścia na rynek pracy; 

• Możliwość kontaktu z rynkiem pracy, zleceniami, wymaganiami klientów na podstawie 

otrzymanych specyfikacji; 

• Wysoka efektywność procesu kształcenia praktycznego – realizacja pełnego programu 

przy względnie krótkim czasie, dzięki działaniu na przykładach, na dokumentach 

finansowych podmiotów gospodarczych; 

• Większy stopień ochrony i bezpieczeństwa uczestników, mogących być pod stałą opieką 

i nadzorem osób towarzyszących, jak i ekspertów i mentorów. 

• Zbyt mały nacisk na elementy dot. tworzenia oprogramowania; 

• Brak ciągłego kontaktu uczestników/praktykantów z realnym miejscem pracy, klientami, na 

rzecz ich umieszczenia w środowisku pracy pozwalającym na spokojny rozwój. 
 
Po zakończeniu udziału w stażu, uczestnicy otrzymali certyfikaty wystawione przez 
organizację przyjmującą, zawierające wykazy osiągnięć, a także zaświadczenia od 
pracodawcy o odbyciu praktyk. Przygotowane zostały także Dokumenty Europass 
Mobilność, które czekają na zatwierdzenie przez Krajowe Centrum Europass. 
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ANNEX 1 – PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET EWALUACYJNYCH 
UCZESTNIKÓW 

 
Dane ilościowe: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Poziom 

satysfakcji / 
ocena 

W jakim stopniu staż spełnił 
Twoje oczekiwania 

0  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

5 
Os. 

11  
Os. 

11  
Os. 

19  
Os. 85,71% 

Jak oceniasz organizację 
stażu i miejsca odbywania 

praktyk? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

2 
Os. 

4  
Os. 

5  
Os. 

12  
Os. 

26  
Os. 91,43% 

Jak oceniasz warunki 
pobytowe w trakcie stażu – 

zakwaterowanie, 
wyżywienie, uzyskane 

wsparcie organizacyjne? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

4  
Os. 

3  
Os. 

5  
Os. 

13  
Os. 

22  
Os. 88,16% 

Jak oceniasz 
zaangażowanie  

i wkład osób realizujących 
zajęcia (ekspertów) oraz 

osób zapewniających 
wsparcie i mentoring? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

9 
Os. 

10  
Os. 

29 
Os. 93,67% 

Jak oceniasz metody 
nauczania stosowane 

podczas stażu? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

4  
Os. 

3 
Os. 

8  
Os. 

15  
Os. 

17 
Os. 86,53% 

Jak oceniasz staż pod 
względem merytorycznym 

oraz jego przydatność 
w Twoim kształceniu 

zawodowym? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

4  
Os. 

4  
Os. 

7  
Os. 

14  
Os. 

20  
Os. 89,79% 

Czy dzięki udziałowi w stażu 
zdobyłeś(aś) wiedzę, 

umiejętności i kompetencje 
zawodowe, które nie byłyby 

możliwe do zdobycia bez 
wyjazdu na staż 

zagraniczny? 

0  
Os. 

2  
Os. 

2  
Os. 

0  
Os. 

5  
Os. 

0  
Os. 

6  
Os. 

8  
Os. 

14  
Os. 

16  
Os. 

87,14% 
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Jak oceniasz zdobyte 
podczas stażu umiejętności, 

w tym interpersonalne, 
komunikacyjne, kulturowe? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

1  
Os. 

3  
Os. 

11  
Os. 

6  
Os. 

12  
Os. 

17  
Os. 

87,75% 

Czy uważasz, że po odbyciu 
stażu podniósł się poziom 

Twoich kompetencji  
i umiejętności 
zawodowych? 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

0  
Os. 

2 
Os. 

6  
Os. 

5  
Os. 

8 
Os. 

11  
Os. 

16  
Os. 

83,06% 

Czy podczas stażu możliwe 
było zdobycie umiejętności, 
których zdobycie nie było 

możliwe w czasie nauki 
w szkole? 

0  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

0 
Os. 

4 
Os. 

4  
Os. 

5  
Os. 

7  
Os. 

8  
Os. 

19  
Os. 

81,63% 

Czy uważasz, że dzięki 
udziałowi w stażu wzrosły 

Twoje szanse na znalezienie 
pracy na rynku polskim i na 

rynkach zagranicznych? 

0  
Os. 

0  
Os. 

3  
Os. 

5  
Os. 

1 
Os. 

4 
Os. 

5  
Os. 

8 
Os. 

8  
Os. 

17 
Os. 

81,43% 

Czy w przyszłości 
chciał(a)byś uczyć się lub 
pracować poza granicami 

Polski? 

1 
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

0  
Os. 

3  
Os. 

3  
Os. 

2  
Os. 

6  
Os. 

8  
Os. 

24 
Os. 

84,49% 

Czy podczas projektu 
rozwinąłeś(aś) kompetencje 
językowe w zakresie języka 
angielskiego branżowego? 

0  
Os. 

1  
Os. 

1 
Os. 

0  
Os. 

3  
Os. 

3  
Os. 

6  
Os. 

7 
Os. 

9 
Os. 

18  
Os. 

81,02% 

Czy podczas stażu 
uzupełniłeś(aś) swoją 

wiedzę dotyczącą 
standardów pracy  

w branży finansowej, 
administracji i 

funkcjonowania 
przedsiębiorstw tej branży? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

5  
Os. 

6  
Os. 

11  
Os. 

9  
Os. 

17 
Os. 

84,90% 

Czy dzięki udziałowi w stażu 
zdobyłeś(aś) wiedzę 

pozwalającą na bardziej 
świadome kształtowanie 

ścieżki kariery? 

0  
Os. 

0  
Os. 

1 
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

5  
Os. 

5  
Os. 

12 
Os. 

9  
Os. 

15 
Os. 82,65% 
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Dane jakościowe / pytania opisowe: 

Które zajęcia/zadania w największym stopniu wpłynęły na Twój rozwój zawodowy i w jaki 
sposób? 

• Wszystkie zajęcia praktyczne bardzo na mnie wpłynęły, gdyż zdobyłem cenne 
doświadczenie i nowe umiejętności.  

• Zajęcia z zabezpieczeń w korporacji oraz wizyta w firmie produkującej procesory. 
• Wszystkie zajęcia praktyczne, dzięki którym mogłem przełamać swoją barierę językową.  
• Najbardziej wpłynęły na mnie zajęcia z baz danych, ponieważ nauczyłem się stawiać oraz 

edytować tabele w programie SQL Developer. 
• Zajęcia praktyczne w ramach których tworzyliśmy tabele w bazach danych.  

Czy podczas stażu 
uzupełniłeś(aś) swoją 

wiedzę o zagadnieniach 
organizacyjnych 

i zawodowych w firmie, 
w której realizowany był 

staż? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

4  
Os. 

2  
Os. 

10  
Os. 

4  
Os. 

9 
Os. 

20  
Os. 

84,69% 

Czy podczas stażu 
udoskonaliłeś(aś) swoje 
umiejętności w zakresie 

pracy na stanowiskach, do 
których przygotowuje Cię 

szkoła? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

1  
Os. 

4  
Os. 

8 
Os. 

13  
Os. 

12  
Os. 

16  
Os. 

93,26% 

Czy staż pozwolił Ci na 
zidentyfikowanie 
elementów, które 
powinieneś(aś) 

udoskonalić/poprawić, aby 
pracować w zawodzie? 

1  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

3  
Os. 

3 
Os. 

6  
Os. 

9 
Os. 

10 
Os. 

17  
Os. 85,10% 

Jak oceniasz organizację 
programu kulturowego oraz 

czasu wolnego podczas 
pobytu zagranicą? 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

0  
Os. 

2  
Os. 

3  
Os. 

0  
Os. 

4  
Os. 

9  
Os. 

31 
Os. 93,88% 

Ogólny wynik 2 4 12 6 37 61 105 148 203 376 86,64% 
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• Na mój rozwój zawodowy najbardziej wpłynęła praca z ekspertami z dziedziny IT. Dzięki 
nim wiem, co musze poprawić, aby pracować w wymarzonym zawodzie. 

• Nauka nowych zapytań w języku SQL. 
• Zajęcia praktyczne, które były świetną okazją do wykorzystania wiedzy, jaką nabywamy 

w szkole. 
• Wszystkie zajęcia, gdyż dały mi one dużą dawkę motywacji do dalszej pracy 

i samorozwoju.  
• Dzięki pracy pod okiem ekspertów dowiedziałem się jak dokładnie wygląda w praktyce 

praca specjalisty IT.  
• Ciężko jednoznacznie stwierdzić, które zajęcia wpłynęły bardziej, gdyż wszystkie były na 

bardzo wysokim poziomie, a cały staż bardzo wartościowy dla mojej kariery.  

Jakie nowe kompetencje uzyskałeś/aś dzięki udziałowi w stażu zagranicznym? 

• Nauczyłem się obsługiwać narzędzia do tworzenia i moderowania baz danych. 
• Dowiedziałem się wiele na temat baz danych. 
• Dzięki stażowi zagranicą poznałem nowych ludzi oraz zdobyłem nowe umiejętności, 

szczególnie z zakresu posługiwania się językiem obcym i tworzenia baz danych. 
• Dowiedziałam się wiele na temat zastosowania i wykorzystania baz danych.   
• Zdobyłem wiedze na temat chronienia baz danych i odzyskiwania utraconych informacji.  
• Poznałem zagrożenia na jakie są narażone bazy danych, ale przede wszystkim wiem jak 

temu przeciwdziałać. 
• Potrafię teraz zarządzać bazami danych w programie SQL Developer oraz udoskonaliłem 

swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim. 
• Dowiedziałem się wiele o zarzadzaniu i chronieniu baz danych. 
• Nauczyłem się obsługiwać wiele przydatnych programów jak Oracle.  
• Sprawniejsze poruszanie się po bazach danych oraz jej zabezpieczanie.  
• Nauczyłem się edytować, przeszukiwać, zabezpieczać bazy danych oraz tworzyć sieci 

w firmach i je zabezpieczać.  
• Obsługa wielu przydatnych programów jak Excel, Acces czy Prezi.  
• Zaawansowana obsługa pakietu MS Office.  

Jak możesz wykorzystać nabyte umiejętności w dalszej nauce i przyszłej pracy? 

• Podczas stażu przede wszystkim poprawiłem swoje umiejętności językowe, dzięki czemu 
łatwiej będę mógł znaleźć pracę za granicą. Również kompetencje branżowe, pomogą mi 
na znalezienie dobrej pracy, którą będę mógł sprawnie wykonywać.  

• Umiejętności te niewątpliwie ułatwią mi pracę w zawodzie, gdyż będę wykonywał 
powierzone zadania szybciej i lepiej.  

• Wykorzystam je nie tylko w dalszej nauce, ale również karierze zawodowej. 
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• Zdobyte umiejętności pomogą mi łatwiej i prościej poradzić sobie z nauką, gdyż zdobyłem 
szeroka wiedzę o bazach danych. 

• Pracując w firmach, które zajmują się obsługą baz danych.  
• Nabyte umiejętności zwiększa moje szanse na dobre zatrudnienie, czy to w kraju, czy 

zagranicą. 
• Pozwolą mi zwiększyć perspektywy kariery, gdyż ułatwią dostanie się na studia 

i znalezienie pracy.  
• Rozszerza one mój punkt widzenia na pewne aspekty związane z branżą IT.  
• Nowe umiejętności pozwolą mi łatwiej poradzić sobie z zadaniami jakie stoją przed nami 

na lekcjach w szkole, a w dłuższej perspektywie znaleźć dobrą pracę. 
• Mam dużo większa świadomość na temat swojej przyszłej ścieżki kariery.  
• Nabyte umiejętności wykorzystam w pracy, gdyż planuje być administratorem baz danych.  
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Annex 2 – Podsumowanie indywidualnych raportów 
uczestników w systemie Mobility Tool+ 

 

Podsumowanie opracowane na podstawie 49 złożonych indywidualnych raportów uczestników. 

 

Główne powody udziału uczestników w stażu: 

• Podwyższenie kompetencji zawodowych – 43 uczestników 
• Możliwość mieszkania za granicą – 14 uczestników 
• Możliwość nauki/udoskonalenia znajomości języka obcego – 35 uczestników 
• Możliwość poznania nowych osób – 24 uczestników 
• Możliwość rozwinięcia umiejętności – 31 uczestników 
• Możliwość poznania innych metod nauczania – 18 uczestników 
• Podniesienie swojej wartości na rynku pracy – 24 uczestników 
• Możliwość zaliczenia części procesu edukacyjnego w języku obcym – 12 uczestników 
• Duży związek pomiędzy programem stażu, a programem nauczania – 14 uczestników 
• Jakość usług świadczonych przez organizację przyjmującą – 10 uczestników 

 

Kwestie dotyczące rozwiązań organizacyjnych / realizacji mobilności w praktyce: 

1. Czynności wykonywane podczas stażu zagranicznego / nowa wiedza, umiejętności 
i kompetencje, zdobyte podczas stażu / kluczowe doświadczenia wyniesione 
z mobilności zagranicznej, wg opisów uczestników: 

• Możliwość rozszerzenia umiejętności korzystania z Microsoft Office. 
• Zajęcia praktyczne na komputerach. Zapoznanie się z nowymi programami 

np. Access, poszerzenie wiedzy na temat Excela. Doskonalenie języka. 
Dzięki zajęciom nauczyłam się projektować struktury baz danych, 
zabezpieczać je i zarządzać usługami informatycznymi. 

• Zajęcia praktyczne na komputerach. Zapoznanie się z nowymi programami 
np. Access, poszerzenie wiedzy na temat Excela. Doskonalenie języka. 
Dzięki zajęciom nauczyłam się projektować struktury baz danych, 
zabezpieczać je i zarządzać usługami informatycznymi. 

• Konfigurowanie routerów CISCO, konfigurowanie baz danych Nauczyłem się 
jak korzystać z Power Query oraz tabel przestawnych. 
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• Poznałem Power Query, poprawiłem swoje umiejętności obsługi pakietu 
Microsoft Office odwiedziłem profesjonalne firmy od których mogłem się 
dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. 

• Odbyłem zajęcia z programowania czy zarabiania kabli rj 45. Poznałem wiele 
nowych komend związanych z programowaniem i przydatnych w dalszym 
kształceniu. 

• Podczas stażu zagranicznego: pracowałem w programie Excel, Access; 
poznałem nowe funkcje, możliwości wymienionych programów. 

• 1. Przygotowanie się do pracy na nowym stanowisku. 2. Samodzielna 
obsługa programów komputerowych. 3. Diagnoza i konfigurowanie sprzętu 
komputerowego. 4. Zapoznanie się z dostępnymi technologiami rozwoju baz 
danych. 5. Projektowanie baz danych. 6. Tworzenie baz danych. 
7. Zarządzanie bazami danych.   

• Odbywałem zajęcia praktyczne, w ramach których zajmowałem się 
tworzeniem i administrowaniem bazami danych, obsługą baz danych oraz 
naprawą i diagnozą sprzętu komputerowego. 

• 1. Przygotowanie do pracy na nowym stanowisku, 2. Diagnozowanie 
i konfiguracja sprzętu komputerowego 3. Zarządzanie baz danych 
4. Zapoznanie się z realiami prowadzenia własnej firmy IT. 

• Podczas stażu uczyłem się pracować na programie zarządzającym bazami 
danych "Oracle". Dzięki temu nauczyłem się administrować bazami danych 
oraz poznałem nowe zapytania pomagające w obsłudze. Podczas stażu 
używałem często języka angielskiego, dzięki temu podwyższyłem swoje 
umiejętności językowe. Poznałem również wiele ciekawych osób. 

• Obsługa programów MS Excel z funkcją Power Query oraz MS Access. 
Naprawa i serwisowanie komputerów osobistych i laptopów. 

• Zajęcia teoretyczne i praktyczne w dziedzinie informatycznej, Nabycie 
nowych kompetencji związanych z tworzeniem i administrowaniem bazami 
danych. Pogłębiliśmy wiedzę dotyczącą obsługi i naprawy sprzętu 
komputerowego. 

• Miałem okazje robić wiele praktycznych czynności, o których uczyłem się 
w szkole, co niewątpliwie pomoże mi w przyszłej pracy. 

• Realizacja wiedzy zawartej w programie edukacji szkolnej: projektowanie, 
tworzenie i zarządzenie bazami danych, Diagnoza, naprawa i konfiguracja 
sprzętu komputerowego, Obsługa Excela, Acces. 

• Projektowałem i tworzyłem bazy danych, zapoznałem się z realiami 
prowadzenia własnej firmy IT, zapoznałem się z procesem produkcji 
procesorów, podzespołów i innych. Nauczyłem się wielu korzystnych porad 
w projektowaniu baz danych w programie Microsoft Access, między innymi 
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zasad projektowania struktury, tworzenia relacji czy zabezpieczania baz 
danych przed nieuprawnionym dostępem. Ponadto poznałem 
funkcjonowanie zakładów pracy branży informatycznej, kulturę, zwyczaje, 
warunki życia i pracy w Grecji oraz wyrażenia i zwroty w języku angielskim 
w szczególności z zakresu tematyki dotyczącej IT. 

• Praktyka zawodowa związana z bazami danych , wycieczki rekreacyjne 
Korzystanie z programu SQL oraz zdobycie cennych informacji na temat tego 
programu. 

• Podczas stażu obywałam zajęcia związane z bazami danych, nabyłam nowe 
umiejętności tj. tworzenie tabel , dodawanie użytkowników. Dzięki  temu 
zdobyłam doświadczenie na przyszłość. 

• Podczas owego stażu nauczyliśmy się zarządzania bazą danych. Udało nam 
się także posługiwać językami obcymi, co w pewnym stopniu poprawiło 
nasze umiejętności. 

• Tworzyliśmy bazy danych za pomocą poleceń. Zdobyliśmy nowe 
umiejętności, ale również poznaliśmy wiele nowych poleceń, które będziemy 
mogli użyć w programowaniu. 

• Tworzenie własnego stanowiska pracy, administrowanie bazami danych, 
zarabianie kabli rj45, poznanie wielu nowych komend dotyczących baz 
danych, zapoznanie się z działaniem firmy, poznanie firmy od podstaw. 

2. Czy poleciłbyś swoją organizację przyjmującą innym uczestnikom? 
Tak – 49 uczestników 
Nie – 0 uczestników 

3. Czy czujesz, że poprawiłeś swoje umiejętności językowe w trakcie pobytu za 
granicą? 

Tak – 43 uczestników 
Nie, już wcześniej posługiwałem się nim biegle – 6 uczestników 

4. Jak oceniasz sposób reagowania organizacji przyjmującej na jakiekolwiek pytania, 
skargi czy problemy zgłaszane podczas stażu? 

Bardzo zadowolony – 27 uczestników   
Raczej zadowolony – 21 uczestników   
Nie mam zdania – 1 uczestnik  

5. Jak oceniasz mentoring i wsparcie otrzymane ze strony organizacji przyjmującej? 
Bardzo zadowolony – 41 uczestników 
Raczej zadowolony – 7 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 

 
 
 



 
 

“Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025359 
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  

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

23 
 

6. Dobre i złe strony stażu: 

Dobre strony:  

• Moim zdaniem najlepszym elementem tego projektu była możliwość 
podniesienie swoich kompetencji zawodowych i przetestowanie wiedzy 
nabytej w szkole, w praktyce.   

• Bardzo dobre zakwaterowanie i miła atmosfera.  
• Miałem okazje nabyć bardzo dużo nowych umiejętności i wiedzy, a na 

dodatek mogłem zobaczyć wiele ciekawych miejsc.  
• Poznanie całkowicie nowej kultury i wielu nowych osób.  
• Bardzo dobre metody nauczania.  
• Możliwości różnorodnego spędzania wolnego czasu. 
• Zajęcia praktyczne na bardzo wysokim poziomie merytorycznym – świetny 

mentoring. 
• Poznałem dużo ciekawych osób. Zwiedziłem - w moim przypadku - kolejny 

kraj i poznałem wiele przydatnych rzeczy, które na pewno mi pomogą 
w przyszłej pracy. 

• Duże wrażenie budził we mnie hotel w którym przebywaliśmy. Było bardzo 
blisko morza a zarazem niedaleko gór. Obsługa hotelu była bardzo miła 
i pomocna. 

• Bardzo dobrze przeprowadzone szkolenia oraz kursy, ciekawe wycieczki 
oraz możliwość integracji z innymi ludźmi również oceniam bardzo 
pozytywnie  

• Najważniejsze wrażenia z to ogólnie przebywanie za granica, możliwość 
poznania innej kultury, poznanie nowych ciekawych jak i interesujących 
miejsc. 

• Najważniejszymi wrażeniami z wyjazdu są: dobre zakwaterowanie, bardzo 
dobra atmosfera podczas zajęć, świetna integracja z innymi uczestnikami 
programu. Negatywnych aspektów nie dostrzegłem. 

• Świetną sprawą dla mnie była możliwość zwiedzenia innego kraju i poznanie 
jego kultury. Dodatkowo dowiedziałem się jak w praktyce wygląda zawód 
informatyka, co uważam co bardzo wartościowe dla mojego dalszego 
rozwoju i kariery zawodowej. 

• Zapoznanie z działaniami firm korzystających z usług oraz branży IT. 
• Poprawę umiejętności posługiwania się językiem obcym. 
• Świetnie zakwaterowanie i możliwość poznawania nowych osób, również 

z obcych krajów, co jest szczególnie wartościowe dla młodych osób.  
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Złe strony: 
• Za mało zajęć z zakresu oprogramowania IT. 
• Długa i męcząca podróż.  

7. Jaki jest twój ogólny stopień zadowolenia z uczestnictwa w mobilności Erasmus+? 
Bardzo zadowolony – 36 uczestników 
Raczej zadowolony – 12 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 

8. Jak oceniasz poziom nauczania w organizacji przyjmującej: Wartość merytoryczna 
programu stażu? 

Bardzo wysoki – 22 uczestników 
Wysoki – 26 uczestników 
Przeciętny – 1 uczestnik 

9. Jak oceniasz poziom nauczania w organizacji przyjmującej: Jakość metod 
nauczania? 

Bardzo wysoki – 26 uczestników 
Wysoki – 20 uczestników 
Przeciętny – 3 uczestników 

10. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Udzielono mi 
wystarczającej pomocy w znalezieniu odpowiedniej organizacji przyjmującej? 

Zdecydowanie tak – 33 uczestników     
Raczej tak – 15 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 

11. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Miejsce odbywania 
stażu spełniło moje wymagania? 

Zdecydowanie tak – 39 uczestników 
Raczej tak – 10 uczestników 

12. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Dokładnie 
wiedziałem co mam robić i czego mam się nauczyć podczas stażu za granicą? 

Zdecydowanie tak – 35 uczestników 
Raczej tak – 13 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 

13. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Czas trwania stażu 
był wystarczający do spełnienia moich potrzeb szkoleniowych? 

Zdecydowanie tak – 28 uczestników 
Raczej tak – 15 uczestników 
Nie mam zdania – 3 uczestników 
Raczej nie – 3 uczestników 
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14. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Zaproponowane 
działania były bezpośrednio związane z moimi potrzebami szkoleniowymi? 

Zdecydowanie tak – 36 uczestników 
Raczej tak – 12 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 

15. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Zapewniono mi 
odpowiedni sprzęt? 

Zdecydowanie tak – 35 uczestników 
Raczej tak – 11 uczestników 
Nie mam zdania – 2 uczestników 
Raczej nie – 1 uczestnik 

16. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Wiedziałem kim jest 
osoba odpowiedzialna za zapewnienie mi pomocy w realizacji mojego programu 
stażu oraz sprawdzenie moich wyników? 

Zdecydowanie tak – 34 uczestników 
Raczej tak – 10 uczestników 
Nie mam zdania - 1 uczestnik 
Raczej nie – 1 uczestnik 
Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

17. Jak oceniasz jakość wsparcia ze strony organizacji wysyłającej: Moja organizacja 
wysyłająca służyła mi pomocą podczas stażu? 

Zdecydowanie tak – 40 uczestników 
Raczej tak – 8 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 

18. Główne zadania oraz najważniejsze korzyści i umiejętności zdobyte podczas stażu 
oraz wskazanie kluczowych doświadczeń wyniesionych z zagranicznej mobilności: 

• Nabyłem dużo nowych umiejętności w zakresie posługiwania się pakietem 
Microsoft Office.  

• Poznałam specyfikę funkcjonowania zakładów branży informatycznej w Grecji. 
Miałam okazję zobaczyć jak wygląda typowy „dzień pracy” ale również 
podpatrzeć wiele przydatnych ułatwień pracy od wysokiej klasy specjalistów.  

• Nauczyłam się obsługi baz danych na bardzo zaawansowanym poziomie. 
• Rozwinąłem swoje umiejętności w zakresie konfigurowania baz danych. 

Zapoznałem się z programem Power Query. Tworzenie oraz konfigurowanie 
tabel przestawnych. 

• Umiejętnością wyniesiona ze stażu jest umiejętność obsługi programów MS 
office. 

• Obsługa wielu różnych programów takich jak Excel, Access, Power Query oraz 
bazy danych. 



 
 

“Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025359 
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  

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

26 
 

• Poznałem cechy i zasady zarządzania bazami danych.  
• Staż ten otworzył mi oczy na prace w IT: jak ona wygląda, co jest potrzebne oraz 

że trzeba się doskonalić całe życie; również doświadczenie w operacjach 
bazami danych było świetne i nie jest to nowo nabyta wiedza lecz poszerzona 
w kontekście tego co mieliśmy okazje uczyć się w szkole. 

• Konfigurowanie ruterów i terminali. 
• Pogłębienie znajomości języka obcego, zwiększenie wiedzy i umiejętności 

zawodowych w zakresie IT. 
• Pogłębienie wiedzy na temat: dostępnych i używanych przez IT baz danych, 

zasad projektowania  struktury baz danych, zasad tworzenia relacji baz danych,  
zasad  zarządzania usługami informatycznymi.  

• Większa umiejętność pracy w grupie, integracja, wzrost przedsiębiorczości, 
nowe znajomości, wzrost umiejętności zawodowych praktycznych. 

• Profesjonale przygotowanie do obsługi programów, poznanie obcej kultury. 
• Zasady projektowania struktury baz danych; .zasady zabezpieczenia baz 

danych; utrzymanie baz danych; funkcjonowanie zakładów pracy branży IT. 
• Pogłębienie umiejętności porozumiewania się w języku obcym, nabycie wiedzy 

dotyczącej informatyki. 
• Podczas stażu nauczyłem się bardzo dobrej obsługi programów MS Excel oraz 

tworzenia baz danych w programie MS Access. Ponadto odbyły się zajęcia 
związane z naprawą i serwisem komputera. 

• Podniosłem swoje kwalifikacje zawodowe, które pozwolą mi na łatwiejsze 
znalezienie pracy w przyszłości.  

• Wzrost umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów w sposób 
twórczy, panowania i radzenia sobie ze stresem wynikający z długiego okresu 
pobytu za granicą, współpraca w międzynarodowej grupie, samodzielność 
podejmowania decyzji, otwartość, przedsiębiorczość, kreatywność, zwiększenie 
samooceny i pewności siebie, integracja w grupie. 

• Zadania jakie były przede mną postawione to na przykład: 1.Samodzielna 
obsługa programów komputerowych służących do tworzenia baz danych. 
2.Diagnoza i konfiguracja sprzętu komputerowego. 3.Tworzenie baz danych. 
4.Zarządzanie bazami danych. Nabyłem dużo nowych umiejętności związanych 
z podanymi wyżej zadaniami między innymi: Planowanie, budowanie 
i utrzymywanie baz danych oraz zapewnienie im bezpieczeństwa. 

• Głównymi zadaniami było stworzenie bazy danych i dodawanie pracowników, 
korzyści wynikające z tego to znajomość i umiejętność pracowania w bazie 
danych, kluczowymi doświadczeniami wyniesionych z zagranicznej mobilności 
są nauka języków obcych i znajomość pracy w środowisku SQL Developer. 



 
 

“Praktyczne umiejętności uczniów techników krokiem do kariery w branży IT” o numerze 2016-1-PL01-KA102-025359 
w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”  

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

27 
 

• W czasie stażu dowiedziałem się jak funkcjonują bazy danych i nabyłem wiele 
umiejętności, które wykorzystam w pracy.  

• Nauczyłem się obsługi programu Oracle oraz zaawansowanej konfiguracji baz 
danych. Dodatkowo poprawiłem swoje umiejętności językowe i stałem się 
pewniejszy w siebie w kontaktach z obcokrajowcami.  

• Głównymi zadaniami stażu było rozszerzenie naszej wiedzy na temat baz 
danych, korzyści jakie zdobyłem na tym stażu pozwolą mi rozwijać się dalej 
w tym kierunku. Umiejętności które zdobyłem pozwolą mi na pewno starać się 
o lepsze studia i pracę, będzie mi łatwiej dlatego, że dzięki temu stażowi 
posiadam wiedzę nie zbędną do rozwijania dalej swoich umiejętności. 

• Głównymi zadaniami były ćwiczenia w programach, np. do zarządzania bazami 
danych, lub konfiguracja sprzętu niezbędnego do korzystania ze stanowiska 
w dużej firmie. 

• Dużo zdobytej wiedzy na temat zatrudnienia w branży IT. Nabyłem dużo 
umiejętności praktycznych w zakresie pracy na bazach danych. 

• Poznaliśmy alternatywne sposoby zarządzania bazami danych w porównaniu do 
tego czego uczyli nas w szkole, co może okazać się bardzo pomocne 
w przyszłości.  

• Rozwinęłam swoje umiejętności językowe, dzięki czemu łatwiej będzie mi się 
odnaleźć na europejskim rynku pracy.  

 

Ogólny wynik/stopień zadowolenia: 

Dla pytań 10-17, odpowiedzi Zdecydowanie tak stanowią 67,80%, Raczej tak stanowią 27,40%, 
Nie mam zdania stanowią 2,90%, Raczej nie stanowią 1,60%, natomiast Zdecydowanie nie to 
tylko 0,30%. 

Dla pozostałych pytań, odpowiedzi skrajnie pozytywne stanowią 71,10% wszystkich odpowiedzi. 
W sumie, odpowiedzi pozytywne stanowiły 97.90% wszystkich odpowiedzi, odpowiedzi neutralne 
0,90% wszystkich odpowiedzi, natomiast odpowiedzi negatywne tylko 1,20% wszystkich 
odpowiedzi 

Pozwala to wysunąć wniosek mówiący o wysokim poziomie organizacyjnym projektu, 
w ramach którego uczestnicy otrzymali wszelkie niezbędne wsparcie, a stworzona atmosfera 
pracy w wysokim stopniu odpowiadała wymaganiom i potrzebom uczestników.  
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Kwestie dotyczące nabytych / rozwiniętych kompetencji: 

1. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: myśleć logicznie 
i wyciągać wnioski (zdolności analityczne): 

Zdecydowanie tak – 29 uczestników 
Raczej tak – 18 uczestników 
Nie mam zdania – 2 uczestników 

2. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: znajdować 
rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach (zdolności rozwiązywania 
problemów): 

Zdecydowanie tak – 33 uczestników 
Raczej tak – 13 uczestników 
Nie mam zdania – 2 uczestników 
Raczej nie – 1 uczestnik 

3. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: zaplanować 
i przeprowadzić samodzielnie proces nauki: 

Zdecydowanie tak – 23 uczestników 
Raczej tak – 21 uczestników 
Nie mam zdania – 5 uczestników 

4. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: wypowiadać się 
w sposób kreatywny: 

Zdecydowanie tak – 28 uczestników 
Raczej tak – 15 uczestników 
Nie mam zdania – 5 uczestników 
Raczej nie – 1 uczestnik 

5. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: korzystać z internetu, 
mediów społecznościowych i komputerów, np. w celach związanych z nauką, pracą 
lub osobistych: 

Zdecydowanie tak – 35 uczestników 
Raczej tak – 12 uczestników 
Nie mam zdania – 2 uczestników 

6. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: komunikować się 
i wypowiadać w języku ojczystym: 

Zdecydowanie tak – 35 uczestników 
Raczej tak – 10 uczestników 
Nie mam zdania – 4 uczestników 

7. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: rozwinąć pomysł 
i wcielić go w życie: 

Zdecydowanie tak – 32 uczestników 
Raczej tak – 15 uczestników 
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Nie mam zdania – 2 uczestników 
8. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: dostrzegać wartość 

innych kultur: 
Zdecydowanie tak – 35 uczestników 
Raczej tak – 14 uczestników 

9. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: współpracować 
w grupie: 

Zdecydowanie tak – 36 uczestników 
Raczej tak – 11 uczestników 
Nie mam zdania – 2 uczestników 

10. Dzięki udziałowi w mobilności, dowiedziałem się lepiej, jak...: planować 
i organizować zadania i czynności: 

Zdecydowanie tak – 35 uczestników 
Raczej tak – 14 uczestników 

11. Dzięki udziałowi w mobilności...: Jestem bardziej pewny siebie i przekonany 
o swoich umiejętnościach: 

Zdecydowanie tak – 22 uczestników 
Raczej tak – 22 uczestników 
Nie mam zdania – 5 uczestników 

12. Dzięki udziałowi w mobilności...: Lepiej znam swoje mocne i słabe strony: 
Zdecydowanie tak – 26 uczestników 
Raczej tak – 19 uczestników 
Nie mam zdania – 3 uczestników 
Raczej nie -  1 uczestnik 

13. Dzięki udziałowi w mobilności...: Potrafię się lepiej adaptować i odnajdywać 
w nowych sytuacjach: 

Zdecydowanie tak – 33 uczestników 
Raczej tak – 14 uczestników 
Nie mam zdania – 2 uczestników 

14. Dzięki udziałowi w mobilności...: Potrafię myśleć i analizować informacje w sposób 
krytyczny: 

Zdecydowanie tak – 28 uczestników 
Raczej tak – 17 uczestników 
Nie mam zdania – 3 uczestników 
Raczej nie – 1 uczestnik 

15. Dzięki udziałowi w mobilności...: Jestem bardziej tolerancyjny w stosunku do innych 
osób i zachowań: 

Zdecydowanie tak – 39 uczestników 
Raczej tak – 9 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 
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16. Dzięki udziałowi w mobilności...: Jestem bardziej ciekawy i otwarty na nowe 
wyzwania: 

Zdecydowanie tak – 40 uczestników 
Raczej tak – 8 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 

17. Dzięki udziałowi w mobilności...: Planuję aktywniej angażować się w życie 
społeczne i polityczne w moim środowisku: 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 
Raczej tak – 19 uczestników 
Nie mam zdania – 4 uczestników 
Raczej nie – 1 uczestników 

18. Dzięki udziałowi w mobilności...: Jestem bardziej zainteresowany codziennymi 
wydarzeniami na świecie: 

Zdecydowanie tak – 30 uczestników 
Raczej tak – 12 uczestników 
Nie mam zdania – 5 uczestników 
Raczej nie – 1 uczestnik 
Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

19. Dzięki udziałowi w mobilności...: Lepiej podejmuję decyzje: 
Zdecydowanie tak – 32 uczestników 
Raczej tak – 15 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 
Raczej nie – 1 uczestnik 

20. Dzięki udziałowi w mobilności...: Potrafię współpracować z osobami z innych 
środowisk i kultur: 

Zdecydowanie tak – 30 uczestników 
Raczej tak – 13 uczestników 
Nie mam zdania – 4 uczestnik 
Raczej nie – 2 uczestnik 

21. Dzięki udziałowi w mobilności...: Bardziej interesuję się sprawami Europy: 
Zdecydowanie tak – 28 uczestników 
Raczej tak – 11 uczestników 
Nie mam zdania – 8 uczestników 
Raczej nie – 2 uczestnik 

22. Dzięki udziałowi w mobilności...: Czuję się bardziej Europejczykiem: 
Zdecydowanie tak – 28 uczestników 
Raczej tak – 15 uczestników 
Nie mam zdania – 4 uczestników 
Raczej nie – 2 uczestnik 
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23. Dzięki udziałowi w mobilności...: Jestem bardziej świadomy takich koncepcji 
społecznych i politycznych jak demokracja, sprawiedliwość, równość, 
obywatelstwo, prawa człowieka: 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 
Raczej tak – 17 uczestników 
Nie mam zdania – 5 uczestników 
Raczej nie – 2 uczestników 

24. Dzięki udziałowi w mobilności...: Poprawiłem swoje techniczne/zawodowe 
umiejętności/ kompetencje: 

Zdecydowanie tak – 38 uczestników 
Raczej tak – 11 uczestników 
 

Ogólny wynik/stopień zadowolenia: 

Odpowiedzi Zdecydowanie tak stanowią 63,40%, Raczej tak stanowią 29,20%, Nie mam zdania 
stanowią 6,00%, Raczej nie stanowią 1,30%, a Zdecydowanie nie stanowią 0,10%. Pozwala to 
wysunąć wniosek mówiący o wysoce pozytywnym wpływie projektu na rozwój kompetencji już 
posiadanych oraz możliwościach stworzonych w celu nabycia przez uczestników nowych 
kompetencji. 

 

Kwestie dotyczące perspektyw przyszłej pracy: 

1. Dzięki udziałowi w stażu: Sądzę, że wzrosły moje szanse na to, aby otrzymać nową 
lub lepszą pracę: 

Zdecydowanie tak – 30 uczestników 
Raczej tak – 17 uczestników 
Nie mam zdania – 2 uczestników 

2. Dzięki udziałowi w stażu: Mam lepsze wyobrażenie na temat moich celów i aspiracji 
zawodowych: 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 
Raczej tak – 22 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 
Raczej nie -  1 uczestnik 

3. Dzięki udziałowi w stażu: Mam lepsze możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia 
w swoim kraju: 

Zdecydowanie tak – 34 uczestników 
Raczej tak – 12 uczestników 
Nie mam zdania – 3 uczestników 
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4. Dzięki udziałowi w stażu: Jestem lepiej przygotowany do podejmowania zadań 
wymagających większej odpowiedzialności: 

Zdecydowanie tak – 33 uczestników 
Raczej tak – 14 uczestników 
Nie mam zdania – 1 uczestnik 
Raczej nie – 1 uczestnik 

5. W jaki sposób udział w stażu wpłynął na Twoją wizję przyszłej pracy: Mogę sobie 
wyobrazić pracę w innym kraju w przyszłości? 

Zdecydowanie tak – 30 uczestników 
Raczej tak – 17 uczestników 
Nie mam zdania  – 1 uczestnik 
Zdecydowanie nie – 1 uczestnik 

6. W jaki sposób udział w stażu wpłynął na Twoją wizję przyszłej pracy?: Mogę sobie 
wyobrazić pracę w kraju odbycia stażu w przyszłości? 

Zdecydowanie tak – 29 uczestników 
Raczej tak – 16 uczestników 
Nie mam zdania – 4 uczestników 

7. W jaki sposób udział w stażu wpłynął na Twoją wizję przyszłej pracy: Chciałbym 
pracować w środowisku międzynarodowym? 

Zdecydowanie tak – 25 uczestników 
Raczej tak – 21 uczestników 
Nie mam zdania – 3 uczestników 
 
 

Ogólny wynik/stopień zadowolenia: 

Odpowiedzi Zdecydowanie tak stanowią 60,10%, Raczej tak stanowią 34.90%, Nie mam zdania 
stanowią 4,40%, Raczej nie stanowią 0.60%. Pozwala to wysunąć wniosek mówiący o wysoce 
pozytywnym wpływie projektu na uczestników względem ich przyszłych aktywności 
zawodowych. 


