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1) Opis Projektu 
 

ZSZ w Nasielsku zawsze podkreślało fakt, że dąży do bycia szkołą na miarę XXI wieku.  

W związku z tym stawia przede wszystkim na rozwój uczniów (w tym pod kątem zawodowym), 

praktyczne nauczanie przedmiotów, budowanie wśród swoich wychowanków postaw 

pożądanych społecznie, dobrych i wreszcie zapewnianie im jak najlepszych warunków do 

ogólnie rozumianego rozwoju. Z podejścia takiego naturalnie wynika chęć uczestnictwa  

w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Dają one bowiem możliwość 

zorganizowania uczniom programów staży zawodowych właśnie na miarę XXI wieku. Są one 

także odpowiednim instrumentem realizacji potrzeb i celów szkoły określonych na poczet dobra 

uczniów.  

Podstawowym celem angażowania się naszej szkoły w projekty tego typu jest szeroko pojęty 

rozwój. ZSZ w Nasielsku zapewnia dogodną pozycję zarówno dla uczniów, którzy poza 

podstawową wiedzą z zakresu uczonego zawodu mieli możliwość poszerzenia kompetencji 

w sposób praktyczny i innowacyjny, ale również poprawia kompetencje pracowników szkoły 

w zakresie nauczania, organizacji projektów oraz wykorzystywania nowoczesnych metod 

dydaktycznych. W związku z tym potrzeba i chęć udziału w projektach europejskich 

(wskazywana zarówno przez władze szkoły i zespół pedagogiczny, jak i uczniów) była naturalną 

decyzją.  

Zrealizowany projekt oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój mają za zadanie 

wspierać starania krajów Unii Europejskiej na rzecz efektywnego wykorzystywania ludzkiego 

i społecznego potencjału Europy oraz wzmacniania pozycji osób młodych, jak również 

wykorzystywania ich zdolności w zakresie aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, zgodnie 

z postanowieniami traktatu lizbońskiego w celu „zachęcania młodzieży do uczestnictwa 

w demokratycznym życiu Europy”. Sprawnie funkcjonujące systemy kształcenia i szkolenia oraz 

strategie polityczne na rzecz młodzieży zapewniają korzystającym z nich młodym ludziom 

umiejętności wymagane na europejskim rynku pracy, umożliwiając tym samym możliwość 

znalezienia zatrudnienia oraz osiągnięcia zamierzonych życiowych celów. W związku z tym 

projekt wpłynął pozytywnie na kilka podmiotów/grup takich jak uczniowie, szkoła, nauczyciele 

oraz ich bliższe i dalsze otoczenie. 



 

Projekt pt. Nowoczesny zawód dla Mazowsza o numerze 2018-1-PL01-KA102-048893 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 4 

Ø Misja szkoły 
 

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku składa się z trzech typów szkół: 

1. Technikum, 

2. Liceum Ogólnokształcącego, 

3. Branżowej Szkoły I stopnia. 

ZSZ kształci obecnie około 250 uczniów w 13 oddziałach. W ramach Technikum uczniowie 

kształcą się w następujących zawodach: technik ekonomista, technik logistyk oraz technik 

informatyk. Szkoła została utworzona w 1968 roku. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie 

edukacyjne, w roku 1994 rozpoczęto budowę nowego gmachu. Po czterech latach budowy, 

w roku 1997 oddano do użytku nowy obiekt składający się z 18 sal lekcyjnych, dwóch sal 

komputerowych, centrum multimedialnego, biblioteki oraz sali gimnastycznej. Nowoczesna baza 

dydaktyczna oraz dobrze przygotowana kadra pedagogiczna dały podstawę do zmiany stopnia 

organizacyjnego szkoły. Od 1997 roku zaczęła ona funkcjonować jako Zespół Szkół 

Zawodowych. W 2007 do Zespołu włączono również Liceum Ogólnokształcące.   

W murach naszej szkoły młodzież zdobywa wykształcenie ogólne oraz zawodowe 

i techniczne, które pozwala na ukończenie szkoły z dyplomem technika oraz maturą. Naukę 

ukończyło tu wielu specjalistów w zawodach mechanicznych, elektronicznych i krawieckich. 

Absolwenci ZSZ w Nasielsku są cenionymi pracownikami i dobrymi studentami na 

wyższych uczelniach. Poziom dydaktyczny i wychowawczy jest wysoko oceniany przez władze 

oświatowe, a placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku. Sukcesy młodzieży w różnych 

olimpiadach i konkursach sprawiają, że uczniowie chętnie wybierają naukę w naszej szkole. 

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku podkreśla, że jego fundamentalnym celem jest bycie 

szkołą na miarę XXI wieku, to jest taką, która sprosta współczesnym wymaganiom uczniów i ich 

rodziców, w związku z czym spełnia wszystkie warunki podstawy programowej, a ponadto 

zachęca również bogatą ofertą edukacyjną, która zapewnia każdemu uczniowi odpowiednie 

warunki do rozwoju intelektualnego. 

ZSZ w Nasielsku dysponuje profesjonalną kadrą, która posiada szerokie doświadczenie 

w zakresie pedagogiki, jednak chcąc sprostać pojawiającym się wyzwaniom stale podejmuje 

kroki w celu podnoszenia kompetencji swoich pracowników. Dzieje się tak m.in. poprzez 
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realizację projektu takiego jak „Nowoczesny zawód dla Mazowsza”. Dlatego też taki krok, jak 

zaangażowanie kadry nauczycielskiej w realizację działań o zasięgu międzynarodowym, 

a następnie bezpośredni udział jej części w projektach takich jak ten, stanowiło pewien efekt 

dodatkowy podejmowanych na rzecz młodzieży inicjatyw. Mimo, że nie są one niejednokrotne 

kierowane bezpośrednio do nauczycieli, przyczyniają się jednak także do pozytywnego 

wpłynięcia na ich kompetencje i umiejętności.   

Szkoła stawia sobie za cel rozwój w zakresie poprawy jakości oferty edukacyjnej, 

profesjonalizacji kadry i działań na rzecz bycia szkołą nowoczesną, z czym wiążą się następujące 

aspekty: 

1. Podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły poprzez zwiększenie kompetencji 

zawodowych jej pracowników. 

2. Rozwój umiejętności językowych kadry nauczycielskiej. Zachęcanie pracowników do 

wyjazdów na szkolenia oraz praktyki, które pozwalają na doskonalenie zdolności 

mówienia oraz nauczania w języku angielskim. 

3. Zachęcanie do wprowadzania innowacyjnych metod dydaktycznych z użyciem 

nowoczesnego sprzętu oraz innych, atrakcyjnych sposobów prowadzenia zajęć, takich jak 

warsztaty czy projekty grupowe, które pozwalają na szybkie oraz ciekawe przyswajanie 

wiedzy przez uczniów. 

4. Uczestnictwo w stażach zagranicznych, które pozwala na kontakt z nauczycielami  

z innych krajów i wymianę doświadczeń oraz wiedzy pedagogicznej, co wpływa na 

rozwój osobisty nauczycieli i poprawia ich wizerunek wśród uczniów i w środowisku. 

5. Poprawa kontaktów nauczycieli z rodzicami, motywowanie do silniejszego 

zaangażowania rodziców, które jest możliwe dzięki wspólnemu planowaniu wyjazdów. 

 

 

 

 

 

 



 

Projekt pt. Nowoczesny zawód dla Mazowsza o numerze 2018-1-PL01-KA102-048893 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 6 

Ø Założenia projektu 
 

Poszczególne grupy zawodowe, kształcące się w kierunkach technik logistyk, technik 

ekonomista i technik informatyk, zgodnie z pierwotnymi założeniami projektu, w trakcie jego 

trwania nabyli i rozwinęli szereg kompetencji ogólnych oraz tych związanych z ich zawodami. 

Dzięki odpowiedniemu programowi staży, który został opracowany w taki sposób, aby 

uwzględniać aktywności i zadania praktyczne na różnych stanowiskach, pozwalające na przejście 

przez uczestników całego procesu rozwoju umiejętności zawodowych i osobistych, uczestnicy 

mogli czerpać korzyści z mobilności na różnych płaszczyznach. Program stażu był oparty na 

programie nauczania dla poszczególnych zawodów i obejmował zagadnienia związane 

z praktykami i wiedzą teoretyczną. 

 

o Kompetencje ogólne nabyte przez wszystkich uczestników podczas trwania praktyk: 

1. Umiejętność pracy w zespole oraz wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość 

wykonywanej pracy. 

2. Rozwinięcie kompetencji językowych, szczególnie słownictwa związanego 

wykonywanym zawodem. 

3. Zaznajomienie się z przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi. 

4. Zdobycie doświadczenia w pracy w firmach, pozyskanie praktycznej wiedzy na temat 

pracy w wybranych przez uczniów zawodach. 

5. Rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów z osobami z innych krajów oraz 

kultur, wykształcenie otwartości i tolerancji w środowisku pracy. 

6. Nabycie zdolności wykorzystywania teoretycznej wiedzy zdobytej w szkole zawodowej 

w praktyce. 

 

o Kompetencje szczególne i umiejętności zawodowe nabyte przez uczniów o profilu 

zawodowym technik informatyk: 

1. Rozpoznawanie topologii sieci komputerowych. 

2. Monitorowanie działań użytkowników lokalnej sieci komputerowej. 

3. Posługiwanie się podstawowymi pojęciami dotyczącymi baz danych. 
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4. Umiejętność stosowania lokalnych i sieciowych systemów zarządzania bazami danych. 

5. Umiejętność tworzenia kopii baz danych i odtwarzania bazy danych z kopii. 

6. Umiejętność posługiwania się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych. 

 

o Kompetencje szczególne i umiejętności zawodowe nabyte przez uczniów o profilu 

zawodowym technik ekonomista: 

1. Przeprowadzanie kalkulacji cen sprzedaży różnymi metodami. 

2. Sporządzanie dokumentów sprzedażowych w programie komputerowym stosowanym  

w przedsiębiorstwie. 

3. Znajomość metod gromadzenia informacji o rynku przez przedsiębiorców. 

4. Ocena gospodarowania zapasami na podstawie optymalnych poziomów zapasów. 

5. Znajomość norm związanych z przechowywaniem i konserwacją towarów. 

6. Dokonywanie ewidencji prostych operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie  

w programie księgowym stosowanym w przedsiębiorstwie. 

 

o Kompetencje szczególne i umiejętności zawodowe nabyte przez uczniów o profilu 

zawodowym technik logistyk: 

1. Umiejętność wybrania najkorzystniejszej oferty na zakup towarów (wyrobów, surowców, 

materiałów). 

2. Obliczanie wielkości zapotrzebowania na towary. 

3. Sporządzanie dokumentów związanych z zaopatrzeniem i gospodarka magazynową.  

4. Przeprowadzanie odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych do magazynu 

towarów, wyrobów.  

5. Sporządzanie dokumentów związanych z obrotem towarami w programie komputerowym 

do obsługi gospodarki magazynowej stosowanym w firmie.  

6. Ocena gospodarowania zapasami na podstawie optymalnych poziomów zapasów. 
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Ø Cel mobilności zagranicznej i jej efekty 
 

Głównym celem projektu było umożliwienie uczestnikom (uczniom ZSZ w Nasielsku) 

zbliżającym się do rozpoczęcia swojej kariery zawodowej, wejścia na rynek pracy poprzez 

stworzenie im możliwości rozwoju umiejętności zawodowych, zdobycie nowego doświadczenia 

kierunkowego, zwiększenia motywacji do działania oraz rozwoju cech osobistych. Poniżej 

znajdują się cele ilościowe oraz jakościowe, które zostały zrealizowane w ramach tych 

mobilności. 

o Cele ilościowe: 

- W ramach projektu 55 uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu technika 

informatyka, technika ekonomisty oraz technika logistyka miało możliwość odbycia praktyk 

w rzeczywistym środowisku pracy i poszerzenia swojej wiedzy. 

- Otrzymanie przez 55 uczniów certyfikatów ukończenia stażu zagranicznego oraz dokumentów 

potwierdzających ich kompetencje i umiejętności takich jak Wykaz Osiągnięć zawierający 

elementy Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET). 

- Celem szkoły było również zaangażowanie nauczycieli w projekt, tak aby i oni wyciągnęli  

z niego pozytywne doświadczenia. W projekt zaangażowanych zostało 4 nauczycieli, którzy 

poszerzyli swoje kompetencje pomagając w trakcie organizacji oraz trwania projektu. 

o Cele jakościowe: 

- Poszerzenie kompetencji językowych uczestników (zarówno uczniów, jak i nauczycieli). 

Znajomość języka jest podstawą zdobywania dalszego doświadczenia w postaci kursów czy 

szkoleń, a także niezbędną umiejętnością na dzisiejszym rynku pracy – polskim oraz 

europejskim. 

- Projekt miał za zadanie poszerzyć wiedzę w zakresie wykonywanego zawodu. W ramach 

oferowanych aktywności uczestnicy kształcący się w kierunkach: technik ekonomista, technik 

logistyk oraz technik informatyk zdobyli niezbędną wiedzę teoretyczną oraz odbyli praktykę, 

która przyczyniła się do poznania realiów wykonywanego zawodu. 

- Rozwój doświadczenia szkoły w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz podniesienie 

poziomu jakości nauczania, wzbogacenie podstawy programowej o nowoczesne projekty, które 

wykorzystują nabytą w szkole wiedzę teoretyczną w praktyce. 
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Ø Opis partnera zagranicznego 
 

Partnerem, którego szkoła wybrała do współpracy przy realizacji projektu była firma 

OLYMPUS EDUCATION SERVICES Single Member P.C. z Grecji, która jest placówką 

konsultingowo-szkoleniową, działającą w branży turystycznej, logistycznej, ekonomicznej oraz 

IT, świadcząc usługi oraz szkoląc młodzież, będąc jednocześnie organizatorem inicjatyw 

szkoleniowych dla uczniów szkół zawodowych z Grecji i innych państw. Współpracuje 

z przedsiębiorstwami branży IT, logistycznej oraz hotelarsko-gastronomicznej. To sprawdzony, 

rzetelny partner, którego uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do osiągnięcia wszystkich 

jego celów i założeń, jak i pełnej realizacji programu praktyk zawodowych. Firma została 

założona przez grupę osób działających od wielu lat na greckim rynku, zbierając cenne 

doświadczenia. Posiada ona szeroką sieć kontaktów, jak i bogate doświadczenie zarówno 

w branży hotelarsko-gastronomicznej, jak i IT czy logistycznej, prowadząc swoją działalność 

dwutorowo: w sektorze edukacji zawodowej, współpracując w tym zakresie z podmiotami branży 

hotelarsko-gastronomicznej i turystycznej, w tym hotelami i restauracjami, a także świadcząc 

usługi IT i logistyczne, w tym szczególnie z zakresu tworzenia oprogramowania oraz web-

developingu, dla innych greckich i zagranicznych podmiotów. 

W skład zespołu Olympus Education Services Single Member P.C. wchodzą eksperci 

i praktycy branży turystycznej i szkoleniowej, dbający o funkcjonowanie relacji w ramach 

prowadzonej działalności, jak i specjaliści branży IT czy logistyki działający na co dzień  

w sektorze usług informatycznych i ekonomicznych. Grupę uzupełniają szkoleniowcy, którzy 

wspólnie w partnerami krajowymi i zagranicznymi przygotowują programy staży zawodowych 

dla młodzieży kształcącej się w ramach kierunków takich jak: technik hotelarstwa, technik 

ekonomista, technik logistyk oraz technik informatyk. Wszyscy oni działają na rynku 

turystycznym i informatycznym od wielu lat, w czasie których mieli okazję pracować dla 

największych, jak i działać na rzecz rozwoju młodzieży podczas prowadzenia staży zawodowych 

dla uczniów i absolwentów lokalnych szkół, w tym tych o profilu hotelarsko-gastronomicznym, 

logistycznym, ekonomicznym oraz informatycznym. Partner współpracuje także z lokalnymi 

przedsiębiorcami, będąc w stanie zapewnić profesjonalną obsługę projektu pod względem 
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logistycznym (zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturowy), utrzymując tym samym jakość 

realizacji projektu na zakładanym wysokim poziomie. 

Realizowane działania, jak i szerokie grono partnerów, z którymi prowadzona jest stała 

współpraca – tak biznesowa w codziennych relacjach handlowych/usługowych, jak i ekspercka  

i szkoleniowa przy realizacji programów stażowych dla młodzieży, przy wsparciu zespołu 

Olympus Education Services Single Member P.C. wpłynęła pozytywnie na realizację projektu 

poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dla uczniów naszej szkoły zawodowej. 
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2) Proces rekrutacji 

Ø Regulamin rekrutacji 
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Ø Założenia i przebieg rekrutacji 
 

Projekt stwarzał uczniom – jego uczestnikom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. 

Z tego powodu przewidziany został kompleksowy proces kwalifikacji do mobilności, który 

wyłonił najlepszych kandydatów do udziału w mobilności i wszystkich aktywnościach jej 

towarzyszących, w tym przygotowaniach czy certyfikacji nabytych umiejętności. 

Selekcja osób do uczestnictwa w projekcie odbyła się z pominięciem kwestii związanych 

z płcią, religią, pochodzeniem – tak, aby każda z zainteresowanych osób była traktowana równo  

i sprawiedliwie. Projekt miał na celu wyłonić uczestników zgodnie z zasadami równości, 

przyjmując za kryterium przede wszystkim personalne umiejętności oraz posiadaną wiedzę  

i zaangażowanie. W projekcie wzięli także udział uczniowie z tzw. mniejszymi szansami, tj. 

będący w niekorzystnej sytuacji rodzinnej, majątkowej itp. Kwestia ta była dodatkowo 

punktowana w ramach kryteriów rekrutacyjnych, co umożliwiło uczniom o niedogodnej sytuacji 

życiowej zaangażowanie się w działania o skali międzynarodowej, bez konieczności 

angażowania dodatkowych środków finansowych. W sumie w projekcie wzięło udział 42 

uczniów z mniejszymi szansami. 

Każdy kandydat był oceniany zgodnie z systemem punktowym, na który składały się 

następujące kryteria: 

• Średnia ocen z roku poprzedniego – do zdobycia w tej kategorii było maksymalnie 12 

punktów, a przyznawane one były wedle następującego systemu: średnia do 2,0 = 4 pkt; 

2,1-2,5 = 5 pkt; 2,6-3,0 = 6 pkt; 3,1-3,5 = 7 pkt; 3,6-4,0 = 8 pkt; 4,1-4,5 = 9 pkt; 4,6-5,0 = 

10 pkt; 5,1-5,5 = 11 pkt; 5,6-6,0 = 12 pkt. 

• Test językowy z języka angielskiego – do zdobycia w tej kategorii było maksymalnie 12 

punktów, a test językowy sporządzony został przez nauczycieli języka angielskiego 

z ZSZ w Nasielsku.  

• Ocena z zachowania – do zdobycia w tej kategorii było maksymalnie 12 punktów, 

a przyznawane one były wedle następującego systemu: zachowanie poprawne i niżej = 4 

pkt; dobre = 8 pkt; bardzo dobre = 10 pkt; wzorowe = 12 pkt. 

• Aktywność dodatkowa – sportowa, społeczna, artystyczna, gdzie do uzyskania było 

maksymalnie 6 pkt. 
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• Tzw. mniejsze szanse, za którą to kategorię uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 10 

pkt. 

Zasady przyznawania punktów za dwie ostatnie kategorie, tak aby możliwie jak najbardziej 

ujednolicić proces i traktować każdego ucznia sprawiedliwie, określone zostały szczegółowo 

w Załączniku do Regulaminu rekrutacji. 

 

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia na podstawie kryteriów rekrutacyjnych wynosiła 50. 

Rekrutacja podzielona została na 2 etapy – najpierw wyłoniono 35 uczestników, którzy do Grecji 

wyjechali w terminie 22 października – 2 listopada 2018 roku, a następnie 20 uczniów, którzy 

swoje praktyki odbywali od 1 do 12 kwietnia 2019 roku. W każdej z tur, pierwszych 35 i 20 

najlepszych kandydatów posiadających najwyższy wynik otrzymało zgodę na uczestnictwo 

w projekcie. Dodatkowo, przewidziana została lista rezerwowa – 7 osób dla pierwszej grupy 

wyjazdowej oraz 3 osoby – dla drugiej, w razie gdyby któryś z kandydatów nie był w stanie 

z określonych powodów wziąć udziału w działaniach. 

Wyborem kandydatów na podstawie kryteriów zawartych powyżej i zapisów Regulaminu 

rekrutacji zajęła się specjalna Komisja Rekrutacyjna powołana na mocy Zarządzenia Dyrekcji 

Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku. W jej skład weszła Wicedyrektor szkoły, pełniąca 

funkcję Koordynatora projektu oraz Przewodniczącej Komisji oraz nauczyciele, zajmujący się 
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organizacją projektu, tj. nauczyciel języka angielskiego, przedmiotów zawodowych 

informatycznych, ekonomicznych i logistycznych, a także pedagog szkolny – w sumie 6 osób. 

Wyniki rekrutacji podane zostały do wiadomości zainteresowanych osób oraz dostępne były 

u Koordynatora projektu i w Sekretariacie szkoły. Kandydat w ciągu 7 dni od ogłoszenia 

wyników rekrutacji musiał podjąć ostateczną decyzję o udziale w projekcie. Dni te stanowiły 

także czas na tzw. procedurę odwoławczą, służąca ewentualnym odwołaniom od decyzji Komisji, 

w razie gdyby ktoś był niezadowolony z wyników rekrutacji. Niemniej jednak w tym terminie 

żaden z uczestników nie zrezygnował z udziału w projekcie ani nie zgłosił uwag co do 

przeprowadzonego procesu. Nie zmienia to jednak faktu, że na przestrzeni projektu kilku 

uczniów zrezygnowało z udziału w projekcie z przyczyn osobistych/zdrowotnych. Udało się 

jednak utrzymać założoną strukturę poszczególnych grup wyjazdowych dzięki utworzeniu list 

rezerwowych. 
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Ø Akcja informacyjna 
 

W celu promocji założeń projektu oraz zainteresowania jak największej rzeszy uczniów 

i umożliwienia im skorzystania z jego możliwości zostały wykorzystane różne ścieżki dotarcia 

z ideą i założeniami inicjatywy do uczestników, nauczycieli oraz rodziców, a także pozostałych 

grup docelowych, takich jak władze lokalne, media itp. 

Nasza placówka przy pomocy Internetu, portali społecznościowych oraz materiałów 

promocyjnych (logo projektu, ulotek, banerów i plakatów) promowała projekt w przestrzeni 

publicznej i okolicy Nasielska. Ponadto zadaniem Koordynatora projektu było zorganizowanie 

spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców, podczas których zostały omówione 

założenia projektu oraz płynące z niego korzyści dla młodych ludzi. 

Jednym z narzędzi służących podczas akcji informacyjnej były sporządzone specjalnie na 

potrzeby projektu ulotki: 
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Ulotki projektowe były dostępne zarówno w szkole w sekretariacie, jak i na spotkaniach 

informacyjnych w celu lepszego dotarcia do uczniów i ich rodziców oraz przekazania zwięzłej  

i obrazowej informacji na temat mobilności oraz towarzyszącym jej aktywnościom. 
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W szkole znajdował się również roll-up, który miał na stałe informować o zaangażowaniu 

naszej szkoły w projekt finansowany z funduszy europejskich oraz reklamować jego wartości 

i założenia. Oprócz ulotek i roll-upu, w naszej placówce oraz na dniach otwartych szkoły ukazały 

się plakaty informacyjne z podstawowymi danymi dotyczącymi projektu, w tym sposobem 

finansowania, zaangażowanymi kierunkami kształcenia oraz logo projektu i Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 
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Na terenie ZSZ w Nasielsku została również wygospodarowana przestrzeń na specjalną 

tablicę informacyjną dotyczącą projektu organizowanego w Grecji, na której oprócz informacji 

projektowych znalazły się dane dotyczące tego kraju, jego kultury oraz potencjału. 
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Co więcej, nasza placówka zachęcała uczestników do udziału w projekcie umieszczając 

informacje w przestrzeni wirtualnej: na stronie internetowej ZSZ (w specjalnie utworzonej 

zakładce, poświęconej realizacji projektu oraz w aktualnościach) czy na portalu 

społecznościowym Facebook. 

Strona internetowa szkoły: 
 

 
 

Portal Facebook: 
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3) Przygotowania do odbycia mobilności 
 

Wszelkie działania przygotowawcze w ramach projektu zostały przeprowadzone przez 

opiekunów oraz nauczycieli ZSZ w Nasielsku, przy wsparciu profesjonalnych trenerów  

i lektorów. Odbyły się 3 specjalne spotkania o charakterze informacyjnym, na których uczniowie 

zapoznali się z projektem oraz zostali zachęceni do wzięcia w nim udziału i ukazane im zostały 

odpowiednio korzyści i możliwości płynące z partycypacji w projekcie pt. „Nowoczesny zawód 

dla Mazowsza”. Na ostatnim spotkaniu podpisano umowy finansowe z wybranymi do udziału 

w projekcie uczestnikami. Następnie odbyły się – zgodnie z założeniami wniosku 

o dofinansowanie – kursy, obejmujące zajęcia językowe (w zakresie 40h kursu 

przygotowawczego dla uczestników) oraz kulturowe (w zakresie 20h zajęć kulturowych 

z językiem greckim), które przygotowały uczestników do wyjazdu tak, aby jak najszybciej 

zaaklimatyzowali się oni w miejscu odbywania praktyk zawodowych w ramach projektu. 

Uczestnictwo poszczególnych osób w zajęciach językowych weryfikowane było na 

podstawie podpisywanych na bieżąco list obecności, a stopień zadowolenia z zajęć zmierzony 

został dzięki działaniom ewaluacyjnym, opisanym szczegółowo w dalszej części niniejszego 

raportu. 

Poniżej znajduje się szczegółowy plan szkoleń przygotowawczych z podziałem na tematykę 

organizacyjną, językową oraz kulturową, który został zrealizowany przed wyjazdem 

poszczególnych grup: 

 

1. Przygotowanie organizacyjne: 

• Omówienie szczegółów dotyczących przebiegu projektu, głównych celów, źródeł 

finansowania oraz zasad postępowania podczas pobytu w Grecji. 

• Zapoznanie z procesem rekrutacji oraz warunkami przyjęcia na projekt. 

• Zaznajomienie z miejscem i czasem pobytu, a także kwestiami formalnymi takimi jak 

ubezpieczenie czy konieczność posiadania dowodu osobistego lub paszportu oraz 

Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

• Wyjaśnienie podstawowych zasad i kwestii bezpieczeństwa, których należało 

przestrzegać podczas całości trwania projektu. 
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2. Przygotowanie językowe: 

• Dodatkowe lekcje angielskiego dla uczestników projektu przygotowujące do wyjazdu. 

• Wdrożenie specjalistycznego słownictwa zawodowego, które pozwoliło na łatwiejsze 

przyswajanie wiedzy oraz pracę podczas projektu. 

• Zachęcanie do przełamania bariery językowej poprzez konwersacyjną formę zajęć. 

 

3. Przygotowanie kulturowe: 

• Zapoznanie z kulturą i zwyczajami współczesnej Grecji. 

• Omówienie okolicy, w której odbywał się projekt. 

• Krótkie zapoznanie z historią, która pozwoliła na lepsze zrozumienie obyczajów 

panujących w regionie. 

• Przeprowadzenie lekcji języka greckiego, które umożliwiły podstawową komunikację  

w miejscu pobytu oraz ułatwiły i przyspieszyły aklimatyzację w samej Grecji. 

 

Realizacja przygotowań do projektu miała na celu umożliwienie rozwoju naszych uczniów 

oraz czerpania przez nich jak największych korzyści z nowych doświadczeń zawodowych. Było 

to związane z ich potrzebami, które były tożsame z założeniami projektowymi takimi jak: 

• Podniesienie własnych kompetencji zawodowych w ramach wybranego kierunku 

kształcenia według nowoczesnych europejskich standardów. 

• Aktualizowanie swojej wiedzy przez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem 

pracy. 

• Zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności. 

• Poznanie praktycznych rozwiązań stosowanych w zagranicznych firmach| 

i przedsiębiorstwach.  

• Podniesienie kompetencji językowych. 

• Poznanie dziedzictwa kulturowego innego państwa europejskiego. 

• Nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami poza granicami kraju. 

• Wzrost szans na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy. 
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4) Zdobyte kompetencje zgodnie z podziałem na kierunki zawodowe 
 

Ø Technik logistyk 
 

Uczniowie z tego kierunku zawodowego zdobyli specjalistyczną dla swojego zawodu wiedzę 

i wykonywali zadania, które miały na celu rozwój ich zdolności, umiejętności osobistych i 

zawodowych oraz służyły zwiększeniu potencjału. W zakresie zadań znalazło się: 

a) Obliczanie wielkości zapotrzebowania na towary. 

b) Sporządzanie dokumentów związanych z zaopatrzeniem i gospodarka magazynową.  

c) Przeprowadzanie odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonych do magazynu 

towarów, wyrobów. 

d) Sporządzanie dokumentów związanych z obrotem towarami w programie komputerowym 

do obsługi gospodarki magazynowej stosowanym w firmie. 

e) Ocenianie gospodarowania zapasami na podstawie optymalnych poziomów. 

f) Znajomość zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników magazynu. 

g) Przyjmowanie i realizacja zamówień. 

h) Komplementowanie zamówienia przestrzegając zasad organizacji pracy w magazynie, 

stosując magazynowe systemy informatyczne. 

i) Przestrzeganie zasad zarządzania zapasami. 

j) Sporządzanie dokumentów związanych z realizacją zamówienia i przepływem towaru 

w przedsiębiorstwie. 

k) Ocenianie jakości oraz efektywności procesów transportowych. 

l) Sporządzanie dokumentacji transportowej. 

m) Ustalanie ceny usługi transportowej. 

n) Ustalanie kosztów użytkowania środków technicznych. 

o) Dobieranie opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportowych. 

p) Sporządzanie dokumentacji transportowej dla przewozów krajowych. 

q) Znajomość metod monitorowania płatności. 
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Ø Technik ekonomista 
 

Uczniowie z tego kierunku zawodowego zdobyli specjalistyczną dla swojego zawodu wiedzę 

i wykonywali zadania, które miały na celu rozwój ich zdolności, umiejętności osobistych i 

zawodowych oraz służyły zwiększeniu potencjału. W zakresie zadań znalazło się: 

a) Obliczanie wielkości zapotrzebowania na towary. 

b) Sporządzanie dokumentów związanych z zaopatrzeniem. 

c) Wybór najkorzystniejszej oferty na zakup towarów. 

d) Przeprowadzanie odbioru ilościowego i jakościowego dostarczanych do magazynu 

towarów. 

e) Sporządzanie dokumentów związanych z obrotem towarami w programie 

komputerowym do obsługi gospodarki magazynowej stosowanym w firmie. 

f) Ocenianie gospodarowania zapasami na podstawie optymalnych poziomów zapasów. 

g) Przeprowadzanie inwentaryzacji stanów magazynowych. 

h) Umiejętność opakowywania i oznakowywania towarów zgodnie z zasadami 

stosowanymi w przedsiębiorstwie. 

i) Przeprowadzanie kalkulacji cen sprzedaży różnymi metodami. 

j) Przyjmowanie i realizacja zamówienia. 

k) Sporządzanie dokumentów handlowych. 

l) Sporządzanie dokumentów sprzedażowych w programie komputerowym stosowanym 

w przedsiębiorstwie. 

m) Sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, zatrudnieniem 

pracownika i rozwiązaniem stosunku pracy. 

n) Obliczanie wynagrodzenia według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów 

zawieranych z pracownikami w przedsiębiorstwie. 

o) Sporządzanie listy płac z wykorzystaniem programu komputerowego stosowanego  

w firmie. 

p) Przygotowywanie standardowych form korespondencji służbowej. 

q) Rejestrowanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentów. 
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Ø Technik informatyk 
 

Uczniowie z tego kierunku zawodowego zdobyli specjalistyczną dla swojego zawodu wiedzę 

i wykonywali zadania, które miały na celu rozwój ich zdolności, umiejętności osobistych i 

zawodowych oraz służyły zwiększeniu potencjału. W zakresie zadań znalazło się: 

a) Modernizowanie i rekonfigurowanie komputerów osobistych. 

b) Instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i aplikacji. 

c) Instalowanie i konfigurowanie sterowników urządzeń. 

d) Konfigurowanie ustawień personalnego użytkownika w systemie operacyjnym. 

e) Opracowywanie dokumentacji technicznej stanowiska komputerowego. 

f) Przygotowywanie urządzenia peryferyjnego komputera osobistego do pracy. 

g) Wykonywanie konserwacji i instalowanie sterowników urządzeń peryferyjnych 

komputera osobistego. 

h) Konfigurowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. 

i) Lokalizowanie oraz usuwanie uszkodzeń sprzętowych podzespołów komputera 

osobistego. 

j) Lokalizowanie oraz usuwanie usterek systemu operacyjnego i aplikacji. 

k) Lokalizowanie uszkodzeń urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. 

l) Montowanie okablowania sieciowego. 

m) Wykonywanie pomiaru okablowania strukturalnego. 

n) Modernizowanie i rekonfigurowanie serwerów. 

o) Konfigurowanie urządzeń dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej. 

p) Instalowanie sieciowych systemów operacyjnych. 

q) Konfigurowanie interfejsu sieciowego. 

r) Konfigurowanie usług serwerów internetowych. 
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Ø Galeria zdjęć z zajęć praktycznych: 
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5) Mentoring i współpraca w ramach mobilności 
 

ZSZ w Nasielsku podjął szereg przygotowań, które zapewniły wsparcie logistyczne oraz 

praktyczne podczas trwania projektu, zarówno w kwestiach organizacyjnych jak i tych 

związanych z mentoringiem. Do ich grona zaliczały się: 

• Przeprowadzenie rozmów i podpisanie umowy z renomowaną firmą przewozową 

w sprawie transportu. Kwestie przewozu obejmowały zarówno transport uczestników 

z/do miejsca, w którym odbywały się praktyki w ramach projektu, jak i codzienny 

transport do miejsca pracy oraz wszelkie wycieczki w czasie wolnym. 

• Przed oficjalnym rozpoczęciem projektu odbyły się spotkania z uczniami oraz rodzicami 

przygotowujące do wyjazdu, na których przybliżone zostały wszelkie szczegóły 

logistyczne, baza projektu oraz okolice, kultura grecka, a także firmy partnerskie, 

z którymi uczestnicy współpracowali w celu nabycia umiejętności praktycznych. 

• Uczestnicy byli zobowiązani do wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia 

Zdrowotnego (EKUZ), a także zostali objęci podstawowym pakietem ubezpieczeniowym: 

NNW, OC, KL w ramach dodatkowej polisy ubezpieczeniowej zawartej na czas podróży 

i pobytu zagranicą. 

• Każdy uczestnik otrzymał pakiety informacyjne zawierające wszystkie podstawowe 

informacje na temat projektu, miejsca pobytu, zakresu obowiązków, jakimi byli objęci 

uczniowie oraz wskazówki praktyczne odnośnie niezbędnych do zabrania rzeczy itp. 

• Uczestnicy zakwaterowani zostali w jednym z hoteli w regionie Riwiery Olimpijskiej. 

Poseidon Palace w miejscowości Leptokarya to obiekt 4-gwiazdkowy, a uczestnikom 

zapewnione zostało pełne wyżywienie, tj. 3 posiłki dziennie i pokoje 2-, 3- bądź 4-

osobowe, wyposażone w łazienki oraz klimatyzację. 

• Po przyjeździe na miejsce zostało przeprowadzone obowiązkowe szkolenie BHP, 

natomiast partner grecki zapewnił odpowiednią opiekę merytoryczno-organizacyjną 

(MENTORING). 

• Uczestnicy podczas projektu zostali podzieleni na podgrupy, z których każda miała 

swojego mentora, aby ułatwić współpracę oraz komunikację. Mentor został 

oddelegowany przez partnera greckiego. Podgrupy były podzielone w zależności od 
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wybranej specjalności zawodowej. Mentorzy oceniali efekty pracy członków 

poszczególnych grup oraz kontrolowali postępy i sprawowali bieżącą opiekę nad 

uczestnikami, w czym wspierani byli również przez nauczycieli z ramienia ZSZ, 

pełniących na wyjeździe rolę opiekunów młodzieży. 

• Każda z goszczących firm przydzielających miejsca pracy stażystom wyznaczyła członka 

swojego personelu jako nauczyciela (tutora) dla grup i mniejszych podgrup, który był 

odpowiedzialny za: wsparcie, informowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

wykonywanej przez stażystów. Osoby te odbywały regularne spotkania ze stażystami 

w celu oceny ich praktyk w firmie, jak również przedyskutowania zadań i obowiązków 

zgodnie z potrzebami firmy i samych stażystów. 

• Podczas pobytu za granicą uczestnicy mieli stały dostęp do Internetu celem umożliwienia 

sprawnej komunikacji z bliskimi, ale także na potrzeby szkoleń oraz zadań 

przewidzianych podczas zajęć praktycznych w ramach projektu. 

• Dodatkowo przeprowadzany został program społeczno-kulturowy, który miał na celu 

przybliżenie greckiej kultury, zaznajomienie się ze środowiskiem, co pozwoliło na 

szybszą adaptację w okolicy. Uczestnicy w czasie wolnym od zajęć oraz w dni 

weekendowe zrealizowali szereg wycieczek, obejmujących najważniejsze punkty 

turystyczne w regionie Grecji Centralnej oraz Riwiery Olimpijskiej. 

W celu wyodrębnienia jasnego podziału obowiązków w kwestii zarządzania projektem 

instytucja wysyłająca i przyjmująca ustaliły, że kwestie organizacyjne związane z koordynacją 

oraz zarządzaniem należały do ZSZ w Nasielsku. Kwestie merytoryczne natomiast, dotyczące 

realizacji samej mobilności na miejscu nadzorowały osoby wyznaczone z ramienia greckiego 

partnera – Olympus Education Services Single Member P.C. Podział taki wynikał z jednej strony 

ze zdiagnozowania potrzeb szkoły związanych z projektem, z drugiej z doświadczenia partnera 

greckiego, którego udział w tym właśnie zakresie zapewnił projektowi wysoką jakość. Warto 

także zaznaczyć, że obie strony wyznaczyły koordynatorów – ich zadaniem było stwarzanie 

warunków dla sprawnej komunikacji i dbanie o odpowiedni rozwój współpracy na etapie 

realizacyjnym, a następnie na miejscu – w wymiarze czysto praktycznym. Osoby te były 

komunikatywne i doświadczone oraz w pełni kompetentne do pełnienia tego typu funkcji. 

Wspierały również szkołę w dokonywaniu kompleksowej ewaluacji zrealizowanej inicjatywy. 



 

Projekt pt. Nowoczesny zawód dla Mazowsza o numerze 2018-1-PL01-KA102-048893 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 31 

6) Program kulturowy 
 

Dzięki wykorzystaniu czasu wolnego w czasie wolnym od zajęć oraz podczas dni 

weekendowych, zarówno uczniowie jak i ich opiekunowie mieli możliwość odbycia wycieczek 

w ważne pod względem historycznym, kulturowym i turystycznym zakątki Grecji. Czas wolny 

został zrealizowany w ramach programu społeczno-kulturowego. 

Uczestnicy mobilności mieli okazję zwiedzić zespół klasztorów zawieszonych  

w powietrzu, czyli Meteory. Jest to jeden z najbardziej malowniczych zabytków Grecji,  

w obrębie którego można podziwiać piękną panoramę Grecji kontynentalnej. Ponadto uczniowie 

odbyli lekcję w wytwórni ikon, w której dowiedzieli się jak tworzone są te religijne dzieła sztuki. 

Drugiego dnia weekendowego młodzież udała się na rejs statkiem na wyspę Skiathos. Przy okazji 

tej wycieczki poznali życie na greckich wyspach, mogli podziwiać piękne widoki podczas rejsu 

i odbyć kąpiele na plaży ze „złotym piaskiem”. Co więcej, podczas tej wyprawy poznali greckie 

pieśni i tańce, które zostały zaprezentowane na statku. 

W dni wolne od zajęć uczniowie udali się również na pobliski zamek Krzyżowców 

w Platamonas czy do jednej z najstarszych wiosek w Grecji – Paleos Panteleimonas, słynącej 

z bardzo ograniczonej liczby ludności oraz lokalnych wyrobów, takich jak miód z kasztana czy 

Koumaro. Uczniowie ZSZ wzięli ponadto udział w wieczorze kultury greckiej, zorganizowanym 

specjalnie dla nich, aby zaprezentować grecki styl zabawy i umożliwić młodym ludziom 

posłuchanie muzyki na żywo. 
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7) Walidacja i certyfikacja projektu 
 

ZSZ w Nasielsku zależało na tym, aby praktyki odbyte w ramach projektu mobilności były 

jak najszerzej uznawane na europejskim rynku pracy. W związku z tym, wystawione zostały 

następujące certyfikaty, pełniące funkcje narzędzi potwierdzających udział oraz klasyfikujących 

nabyte podczas projektu kompetencje: 

1. Certyfikat w formie zaświadczenia o odbyciu praktyk w firmie zagranicznej 

Certyfikaty uczestnictwa, opatrzone logotypami projektu, wystawione i podpisane zostały przez 

Dyrekcję ZSZ w Nasielsku, jako przedstawiciela organizacji wysyłającej oraz Prezesa instytucji 

przyjmującej – partnera greckiego. Sporządzone i przekazane uczestnikom w języku polskim 

i angielskim potwierdzają odbycie praktyk zagranicznych w ramach programu unijnego. 

2. Zaświadczenia o ukończeniu kursów przygotowawczych do projektu – językowego oraz 

kulturowego 

Dokument ten świadczy o dodatkowej aktywności młodzieży w ramach edukacji szkolnej 

i pozwala im lepiej zaprezentować zdobyte w ramach projektu doświadczenia. 

3. Dokument „Europass-Mobilność” 

Dokument ten poświadcza zdobyte umiejętności oraz doświadczenie podczas odbytego projektu. 

Zawiera wykaz kompetencji i kwalifikacji zdobytych podczas mobilności i całego projektu – 

włączając w to umiejętności zawodowe, ale również inne kompetencje miękkie: organizacyjne, 

językowe, społeczne czy kulturowe. Dodatkowo potwierdza staż zawodowy odbyty w innym 

kraju Unii Europejskiej niż kraj zamieszkania, związany z zawodem i profilem edukacji, dając 

świadectwo zdobytego doświadczenia zawodowego. Jest zgodny z zadaniami uzgodnionymi 

z instytucją partnerską. 

4. Punktacja ECVET 

Poczynione przez uczniów w ramach praktyk zagranicznych postępy zostały ocenione zgodnie 

z Indywidualnym Wykazem Osiągnięć z wykorzystaniem punktacji ECVET. Uwzględniono 

w nim podział na kompetencje dla poszczególnych zawodów, które ocenione zostały w skali 

instytucji, z uwzględnieniem punktacji unijnej. Na ich podstawie, jak również przy 

wykorzystaniu zapisów dokonanych przez uczestników w dzienniczkach praktyk włączono 

efekty zagranicznego kształcenia zawodowego w implementowany w ZSZ program edukacyjny. 
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Młodzież dzięki uzyskaniu powyższych certyfikatów będzie miała znacznie większe szanse na 

zdobycie zatrudnienia w wymarzonym zawodzie, posiłkując się dokumentami uznawanymi 

w skali międzynarodowej. 
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8) Upowszechnianie założeń projektowych 
 

Nasza szkoła podjęła odpowiednie działania w celu promocji samego projektu oraz dzielenia 

się rezultatami z jak największą liczbą odbiorców. W tym celu: 

• Na stronie głównej szkoły powstała specjalna podstrona dedykowana działaniom 

projektowym, która w miarę ich trwania była na bieżąco aktualizowana przez 

administratora o najnowsze informacje, zdjęcia oraz inne efekty pracy. 

• Informacje o projekcie były umieszczane na Facebooku szkoły. 

• Została utworzona specjalna grupa oraz konwersacja na Facebooku, która ułatwiała 

kontakt między uczestnikami a organizatorami. 

• Projekt oraz jego rezultaty były promowane w gazetach szkolnych oraz lokalnych 

w postaci wywiadów z uczestnikami, artykułów oraz publikacji raportów z przebiegu 

projektu. 

• Na terenie szkoły, w ramach działań dodatkowych zorganizowane zostały apele 

i spotkania z uczestnikami projektu oraz innymi zainteresowanymi, celem podzielenia się 

wiedzą, nabytymi kompetencjami i ogólnie – promowania projektu. 

Adresatami szeroko pojętej promocji byli przede wszystkim inni uczniowie oraz nauczyciele, 

którzy dzięki bieżącym informacjom oraz możliwości wysłuchania bezpośredniej relacji  

z projektu sami zaczęli interesować się tego typu wyjazdami oraz programami mobilności. 

Dodatkowo, idea projektu oraz jego rezultaty dotarły do lokalnej społeczności oraz władz 

lokalnych dzięki promowaniu projektu przy okazji takich wydarzeń jak chociażby dni otwarte 

ZSZ w Nasielsku czy konkursów wiedzy przedmiotowej. Zaowocowało to zwiększeniem 

aktywności miasta oraz okolic w innych programach unijnych, a w konsekwencji może 

doprowadzić to do rozwoju regionu. 

Szkoła rezultaty projektu wdrożyła również do swojej oferty edukacyjnej, uatrakcyjniając 

tym samym propozycje, które mają dla przyszłych kandydatów. Na ulotce, służącej promocji 

ZSZ w Nasielsku znalazły się informacje o zrealizowanych w ramach projektu PO WER 

działaniach oraz zdjęcia uczniów z Grecji: http://zsznasielsk.pl/category/kierunki-ksztalcenia/.  
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Rezultaty projektu chętnie śledzą również inne szkoły, które do tej pory nie organizowały 

projektów międzynarodowych, a dzięki pozytywnym doświadczeniom ZSZ w Nasielsku są 

skłonne rozpocząć tego rodzaju współpracę o charakterze międzynarodowym. 

Aktywnymi odbiorcami projektu są rodziny oraz przyjaciele uczniów i nauczycieli ZSZ, 

którzy monitorowali osiągnięcia oraz życie uczestników podczas projektu za sprawą śledzenia 

stron jemu dedykowanych, o których wspomniano powyżej. 

 

Artykuły w mediach lokalnych: 
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Informacje na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku: 
 

• http://zsznasielsk.pl/aktualnosci/jedziemy-do-grecji-na-praktyki-zawodowe-w-ramach-

programu-ue-erasmus/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/19/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/18/ 
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• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/17/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/16/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/15/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/14/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/13/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/12/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/11/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/10/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/9/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/8/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/7/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/6/ 

• http://zsznasielsk.pl/category/projekt-nowoczesny-zawod-dla-mazowsza/page/5/ 

• http://zsznasielsk.pl/

category/projekt-

nowoczesny-zawod-

dla-

mazowsza/page/4/ 

• http://zsznasielsk.pl/

category/projekt-

nowoczesny-zawod-

dla-

mazowsza/page/3/ 

• http://zsznasielsk.pl/

category/projekt-

nowoczesny-zawod-

dla-

mazowsza/page/2/ 
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Portal Facebook: 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1924109154321393&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1956441121088196&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1972364446162530&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2009581415774166&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2011121208953520&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2025115397554101&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2026512930747681&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2027745277291113&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2035018703230437&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2035627473169560&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2039679579431016&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2039885182743789&id=50695687

6036635  

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2042681445797496&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2042864729112501&id=50695687

6036635 
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• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2045121005553540&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/506956876036635/videos/vb.506956876036635/2011119874

91529/?type=2&theater 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2053460328052941&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2056186504446990&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2057282327670741&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2057391374326503&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2082649498467357&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2082469441818696&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2083903991675241&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2119829318082708&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2255477917851180&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2256517337747238&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2258019460930359&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2258893790842926&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2261256853939953&id=50695687

6036635 
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• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2263434810388824&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2264935770238728&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2267653769966928&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2269647329767572&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2272625722803066&id=50695687

6036635 

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2394104687321835&id=50695687

6036635  

• https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2394116900653947&id=50695687

6036635  

• https://www.fac

ebook.com/per

malink.php?stor

y_fbid=240618

9039446733&i

d=5069568760

36635  
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9) Ewaluacja projektu 
 

Ewaluacja polegała na podsumowaniu wszystkich efektów oraz działań podjętych podczas 

projektu od momentu przygotowań aż do zakończenia programu. Została ona zawarta  

w kompleksowym raporcie z ewaluacji. 

Na ocenę ewaluacyjną składają się: 

• Jakość przygotowania uczestników do stażu. 

• Zgodność tematyki projektu z ogólnie przyjętym planem. 

• Rozwój wiedzy oraz umiejętności uczestników podczas projektu. 

• Ocena ogólna zajęć oraz organizacji czasu dla uczestników. 

• Postępy uczestników w rozwoju umiejętności językowych. 

W ewaluacji brali udział zarówno nauczyciele z ramienia ZSZ w Nasielsku, którzy pełnili 

rolę organizatorów, jak i partner grecki oraz sami uczestnicy. Nauczyciele stale kontrolowali 

postępy uczestników oraz ogólny poziom organizacji projektu. Mieli oni za zadanie przekazywać 

sprawozdania głównemu koordynatorowi projektu. Zadaniem mentorów, którzy reprezentowali 

partnera greckiego oraz opiekowali się uczestnikami podczas trwania projektu była z kolei 

kontrola postępów oraz działań uczniów, a następnie ich ocena według ogólnie przyjętych 

kryteriów. Ponadto, uczniowie po powrocie wypełnili ankietę opartą o metodę CAWI (Computer 

Assisted Web Interview), w której ocenili staż, organizację partnera, korzyści, jakie wynieśli  

z uczestnictwa oraz przekazali własne propozycje zmian i ulepszeń. 

Ewaluacja została przeprowadzona za pomocą następujących narzędzi: 

• Ankiety. 

• Rozmowy z uczestnikami (indywidualne oraz grupowe). 

• Analiza dokumentów. 

• Analiza przebiegu zajęć oraz praktyk. 

Miała ona na celu szczegółową analizę projektu, jego mocnych oraz słabych stron. Pozwoliło 

to na ciągłe doskonalenie programu mobilności oraz poznanie opinii na temat projektu 

wszystkich uczestniczących stron. Rezultaty oceny ewaluacyjnej zostaną wykorzystane przy 

organizacji następnych wyjazdów i posłużą szkole i partnerowi jako podstawa do udoskonalania 

swoich działań oraz szerzenia dobrych praktyk. 
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10) Analiza odpowiedzi – raporty uczestników w systemie Mobility Tool+ 
 

Kwestie organizacyjne: 

 

 
Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Otrzymałem właściwą pomoc 
w znalezieniu odpowiedniej 
instytucji przyjmującej  

42 10 3 0 0 

Miejsce odbywania stażu spełniło 
moje wymagania 39 14 1 1 0 
Dokładnie wiedziałem co mam robić 
i czego mam się nauczyć podczas 
stażu za granicą 

27 23 3 2 0 

Czas trwania stażu był wystarczający 
do spełnienia moich potrzeb 
szkoleniowych 

26 16 3 5 5 

Zaproponowane działania były 
bezpośrednio związane z moimi 
potrzebami szkoleniowymi 

34 18 1 2 0 

Zapewniono mi odpowiedni sprzęt 38 16 0 1 0 
Wiedziałem kim jest osoba 
odpowiedzialna za zapewnienie mi 
pomocy w realizacji mojego 
programu stażu oraz sprawdzenie 
moich wyników 

46 9 0 0 0 

Moja organizacja wysyłająca służyła 
mi pomocą podczas stażu 38 17 0 0 0 

 

Pierwszą grupą pytań, którą oceniali uczestnicy mobilności były kwestie związane  

z organizacją wyjazdu oraz pomocy w adaptacji w miejscu odbywania staży. Ponadto zostali oni 

zapytani o znajomość opiekunów podczas praktyk, jak i dostępność niezbędnego sprzętu. Ta 

kategoria została oceniona pozytywnie przez 94% osób, w tym znajdowało się 66% odpowiedzi – 

zdecydowanie tak oraz 28% odpowiedzi – raczej tak. 
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Kompetencje i umiejętności: 

 

 
Zdecydowanie 
tak 

Raczej 
tak 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Kompetencje w dziedzinie 
matematyki, nauki i technologii 16 20 8 11 0 

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

32 20 2 1 0 

Umiejętność nauki (niezależne 
planowanie i realizowanie własnej 
ścieżki nauki) 

25 25 4 1 0 

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

30 24 1 0 0 

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

28 22 4 1 0 

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

25 25 4 1 0 

Myśleć logicznie i wyciągać wnioski 
(zdolności analityczne) 37 16 0 2 0 

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

25 25 2 3 0 

Planować i organizować zadania 
i czynności 31 22 2 0 0 

Współpracować w grupie 40 14 1 0 0 
Poprawiłem swoje 
techniczne/zawodowe 
umiejętności/kompetencje 

35 20 0 0 0 

 

Druga grupa pytań to ocena zdobycia nowych lub poprawy posiadanych kompetencji oraz 

umiejętności, zarówno tych związanych z wiedzą, kulturą oraz cechami osobistymi. Tę kategorię 
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oceniło pozytywnie 92% osób. Co więcej 53% osób odpowiedziało – zdecydowanie tak, 

natomiast 39% – Raczej tak, co potwierdza dobry wpływ założeń mobilności na jej uczestników. 

 

Rozwój osobisty i zawodowy: 

 

 
Zdecydowanie 
tak 

Racze
j tak 

Nie mam 
zdania 

Raczej 
nie 

Zdecydowanie 
nie 

Jestem bardziej pewny siebie 
i przekonany o swoich umiejętnościach 33 19 3 0 0 

Lepiej znam swoje mocne i słabe strony 30 22 3 0 0 
Potrafię współpracować z osobami 
z innych środowisk i kultur 30 22 3 0 0 

Potrafię się lepiej adaptować 
i odnajdywać w nowych sytuacjach 31 21 3 0 0 

Potrafię myśleć i analizować informacje 
w sposób krytyczny 24 25 5 1 0 

Jestem bardziej tolerancyjny w stosunku 
do innych osób i zachowań 29 23 3 0 0 

Jestem bardziej ciekawy i otwarty na 
nowe wyzwania 36 17 2 0 0 
Planuję aktywniej angażować się w życie 
społeczne i polityczne w moim 
środowisku 

15 31 7 2 0 

Jestem bardziej zainteresowany 
codziennymi wydarzeniami na świecie 20 27 6 2 0 

Lepiej podejmuję decyzje 30 19 5 1 0 
Bardziej interesuję się sprawami Europy 20 26 6 3 0 
Sądzę, że wzrosły moje szanse na to, aby 
otrzymać nową lub lepszą pracę 36 18 0 1 0 

Mam lepsze wyobrażenie na temat moich 
celów i aspiracji zawodowych 35 18 2 0 0 

Mam lepsze możliwości znalezienia stażu 
lub zatrudnienia w swoim kraju 34 20 1 0 0 

Jestem lepiej przygotowany do 
podejmowania zadań wymagających 
większej odpowiedzialności 

34 20 0 1 0 

Mogę sobie wyobrazić pracę w innym 
kraju w przyszłości 24 27 0 3 1 

Mogę sobie wyobrazić pracę w kraju 
odbycia stażu w przyszłości 23 24 7 1 0 

Chciałbym pracować w środowisku 
międzynarodowym 20 22 9 4 0 
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Kolejna kategoria pytań była związana z rozwojem osobistym i zawodowym. W zbiorze tym 

znajdowały się między innymi: poprawa pewności siebie, znajomość mocnych i słabych stron, 

lepsze podejmowanie decyzji, wzrost możliwości w znalezieniu pracy w kraju oraz za granicą, 

chęć pracy w innym kraju w przyszłości czy w środowisku międzynarodowym. 91% uczestników 

oceniło pozytywnie tę kategorię, w tym znalazło się: 51% odpowiedzi – zdecydowanie tak oraz 

40% odpowiedzi – raczej tak. Była to kolejna grupa pytań, które otrzymały zdecydowaną 

większość dobrych odpowiedzi. 

 

Integracja i nauczanie: 

 

 
Kategoria „Integracja i nauczanie” zawiera między innymi pytania dotyczące: jakości 

metod nauczania oraz wartości merytorycznej programu stażu. Pierwsze z nich zostało ocenione 

pozytywnie przez 94% osób i tylko 3 osoby oceniły to zagadnienie przeciętnie. Drugie pytanie 

otrzymało 96% pozytywnych odpowiedzi i znalazły się tylko 2 odpowiedzi – przeciętny. 
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Druga grupa pytań w tej kategorii dotyczyła stopnia integracji: z innymi stażystami zza 

granicy, z miejscowymi uczniami, w codziennym życiu z pracownikami organizacji 

przyjmującej. Pomoc w kontakcie z miejscowymi uczniami oraz innymi stażystami zza granicy 

nie dotyczyła większości ankietowanych, natomiast pytanie odnoszące się do codziennego życia  

z pracownikami organizacji przyjmującej zostało ocenione pozytywnie przez 89% osób. Ponadto 

45% osób oceniło – bardzo wysoko, 44% osób – wysoko. 
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Mentoring, wsparcie, organizacja: 

 

 
 

Kolejna grupa pytań dotyczyła „Mentoringu, wsparcia, organizacji” i znalazły się w niej 

pytania o ogólny stopień zadowolenia z doświadczeń/wiedzy zdobytych podczas mobilności 

w programie Erasmus+ ocenę stopnia zadowolenia z mentora po stronie instytucji przyjmującej. 

Pierwsze pytanie było ocenione pozytywnie przez 100% ankietowanych, w tym 87% osób było – 

bardzo zadowolonych, a 13% osób – raczej zadowolonych. Drugie pytanie dotyczące mentora 

uzyskało również wysokie oceny, ponieważ 98% odpowiedzi było pozytywnych w tym znalazło 

się 81% odpowiedzi – bardzo zadowolony. 
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W tej samej kategorii znalazły się pytania o: dopasowanie staży do programu nauczania  

w instytucji wysyłającej oraz długości stażu. Pierwsze z nich zostało ocenione pozytywnie przez 

wszystkich, tj. 100% ankietowanych. Drugie pytanie otrzymało 87% pozytywnych odpowiedzi,  

w tym 47% odpowiedzi – bardzo zadowolony oraz 40% odpowiedzi – raczej zadowolony.  
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Ankietowani ocenili również: organizację podróży i zakwaterowanie. Podroż otrzymała 

83% pozytywnych odpowiedzi w tym 34% osób było – bardzo zadowolonych, natomiast 49% 

osób – raczej zadowolonych. Zakwaterowanie zostało ocenione przez 98% osób pozytywnie, 

w tym 58% osób odpowiedziało, że jest bardzo zadowolony, a 40% osób odpowiedziało, że jest 

zadowolony.  
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 Ostatnie dwa pytania w tej kategorii dotyczyły: wsparcia ze strony instytucji przyjmującej 

oraz instytucji wysyłającej. Obie kategorie zostały ocenione przez wszystkich uczestników 

pozytywnie – zanotowano 100% takich odpowiedzi. Pierwsze pytanie otrzymało 58% 

odpowiedzi – bardzo zadowolony oraz 42% – raczej zadowolony. Drugie pytanie otrzymało 

kolejno, 47% odpowiedzi – bardzo zadowolony oraz 53% odpowiedzi – raczej zadowolony. Cała 

kategoria została oceniona pozytywnie przez zdecydowaną większość ankietowanych 

uczestników. Ponad połowa osób oceniała wszystkie elementy określając, że jest – bardzo 

zadowolona, co świadczy o spełnieniu założeń mobilności oraz oczekiwań jego uczestników. 
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Pytania otwarte: 

 
Prosimy opisać czynności wykonywane podczas pobytu za granicą. Jaką nową 
wiedzę, umiejętności i kompetencje Pani/Pan nabył/a lub poszerzył/a? 

1 
Podszkoliłam swoje umiejętności zawodowe oraz język angielski. Dowiedziałam się jak 
wygląda system podatkowy w Grecji. Dowiedziałam się także jak funkcjonuje kodeks 
pracy. Pracowałam w programie komputerowym Wapro Kaper. 

2 Pracowałam w systemach przydatnych w moim zawodzie. Zwiedziłam ciekawe miejsca. 
Podszkoliłam swój angielski dzięki stosowaniu go w praktyce. 

3 

Miałam okazję poznać kulturę innego kraju oraz dowiedziałam się o różnych ciekawych 
rzeczach, które mogę później wykorzystać w dorosłym życiu. Poszerzyłam swoją wiedzę 
zawodową, jak również dowiedziałam się jak funkcjonuje prawo podatkowe i prawo 
pracy w Grecji. 

4 

Podczas pobytu udoskonaliłam swoje umiejętności w zakresie ekonomii. Poprawiłam 
swój poziom z języka angielskiego, dowiedziałam się ciekawych informacji na temat 
systemu podatkowego w Grecji. Nauczyłam się obsługiwać urządzenia biurowe oraz 
programy niezbędne do pracy na kierunku ekonomicznym. Poznałam również ciekawe 
osoby oraz kulturę grecką. 

5 

Podszkoliłam swoje znajomości zawodowe, dowiedziałam się jak wygląda system 
podatkowy i kodeks pracy w Grecji. Poznałam nowy program księgowy, a także 
przełamałam barierę językową i mogłam sprawdzić się w radzeniu sobie w nowych, 
nieznanych dotąd sytuacjach. 

6 

Podczas mojego pobytu za granicą pracowałam w systemach które potrzebne są w moim 
zawodzie, poznałam prawo pracy, które jest w Grecji, dowiedziałam się o systemie 
podatkowym. Pracowałam w programach Excel i WAPRO kaper. Sporządzałam listę 
płac. 

7 Podszkoliłam swoje umiejętności zawodowe, a także język angielski. Pracowałam  
w systemach które, są przydatne w zawodzie, w którym się kształcę.  

8 
Miałem okazję sprawdzić swoją wiedzę z rachunkowości. Dzięki praktykom poznałem 
nowy program, który prawdopodobnie będzie mi potrzebny w dalszych stopniach 
rozwijania się w tym kierunku. 

9 
Podczas pobytu za granicą dowiedziałam się jak funkcjonuje prawo podatkowe w Grecji. 
Podszkoliłam język angielski. Dowiedziałam się ciekawych informacji z zakresu 
ekonomii oraz brałam udział we wspaniałych wycieczkach. 

10 

Podczas mojego pobytu w Grecji pracowałam w systemach, które potrzebne będą  
w moim zawodzie m.in. ''Excel'', ''WAPRO kaper''. Poznałam także prawo pracy, które 
jest przyjęte w Grecji, a także system podatkowy tam obowiązujący. Sporządzałam listę 
płac dla pracownika w programie Excel oraz wprowadzałam potrzebne faktury do księgi 
przychodów i rozchodów w programie WAPRO kaper, pod nadzorem nauczyciela 
praktyk. 

11 

Podszkoliłam swoje umiejętności zawodowe w pracy z programami rachunkowymi  
i zagadnieniami związanymi z księgowością. Miałam wielokrotnie okazję rozmawiać  
w języku angielskim z obcokrajowcami, co zbudowało u mnie większą pewność siebie, 
ponieważ wcześniej obawiałam się porozumiewać w obcym języku. Nauczyłam się wiele 
na temat greckiego systemu podatkowego i życia codziennego Greków. Miałam 
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możliwość zwiedzenia pięknych miejsc i spędzenia miło czasu. 

12 Nauczyłem się programowania robotów. Rozwinąłem swoje umiejętności obcojęzyczne. 
Nauczyłem się wiele rzeczy w zakresie komputerowym.   

13 Nauczyłam się programowania robotów. Rozwinęłam swoje zdolności językowe. 
Mieliśmy różne wycieczki, które dały nam niesamowite doświadczenia. 

14 
Podszkoliłam umiejętności programowania oraz podszkoliłam swój język zawodowy. 
Poznałam z grubsza kulturę Grecką. Zdobyłam umiejętności z montażu i konserwacji 
urządzeń komputerowych. 

15 
Nauczyłam się programowania robotów. Podszkoliłam swoje umiejętności językowe. 
Zdobyłam umiejętności z zakresu montażu, konserwacji i obsługi systemów 
operacyjnych. 

16 Podczas pobytu nauczyłem się programować roboty. Podszkoliłem obcy język. 
Nauczyłem się programować roboty w programie. 

17 Nauczyłem się programowania robotów, serwisowania sprzętu komputerowego. 
Podszkoliłem umiejętności językowe. 

18 Nauczyłem się programowania robotów. Rozwinięcie języka angielskiego. 
Serwisowałem sprzęt komputerowy. 

19 Rozwinięcie umiejętności językowych. Nauka programowania robotów. Nauka 
serwisowania komputerów osobistych. 

20 
Podczas pobytu nauczyłem się instalacji programów na komputerze. Dodatkowo 
nauczyłem się programowania robotów, co znacznie powiększyło moje umiejętności  
z działu Robotyki. 

21 Nauczyłem się programować roboty. Zapoznałem kilka lepszych pojęć językowych. 

22 Nauczyłem się języka programowania robotów, programów do tego służących. 
Poszerzyłem umiejętność władania językiem obcym. Serwisowałem komputery i laptopy. 

23 
Praktykowałem swoje umiejętności zawodowe, zwiedzając magazyny największych firm  
w Grecji. Wykonywałem zadania logistyczne na wykładach z wykładowcami. 
Doskonaliłem umiejętności formowania ładunku na palecie. 

24 

Podczas pobytu za granicą praktykowałem swoje umiejętności, poznałem wiele 
programów ułatwiających funkcjonowanie sieci logistycznych, uczyłem się układania 
towarów na paletach oraz naczepach w praktyce przy użyciu pomocy naukowych, np. 
klocki. 

25 Praktykowałem swoje umiejętności. Podszkoliłem swój poziom języka angielskiego. 
Zwiedzałem magazyny największych firm w Grecji. 

26 
Poznałam wiele nowych programów logistycznych, które wzbogaciły moją wiedzę  
i kompetencje. Miałam możliwość udoskonalenia języków obcych. Zdobyłam 
doświadczenie w branży logistycznej. 

27 Nauczyłem się korzystać z różnych programów logistycznych. Zwiedzałem magazyny 
różnych firm. 

28 

Praktykowałem swoje umiejętności zawodowe, wykonując zadania logistyczne na 
wykładach z opiekunami i wykładowcami. Zwiedzałem magazyny największych firm na 
terenie całej Grecji. Poznałem nowe sposoby formowania ładunków oraz aplikacje, które 
to ułatwiają. 

29 Nauczyłem się korzystać z programów ułatwiających funkcjonowanie sieci 
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logistycznych. Rozmieszczałem ładunek na palecie, a później na naczepie ciężarówki. 

30 
Było fajnie, ponieważ praktykowałem swoje umiejętności zawodowe. Poszerzyłem swoją 
wiedzę na temat procesów logistycznych. Zobaczyłem jak funkcjonują prawdziwe firmy 
logistyczne. 

31 

Było super, ponieważ nauczyłem się wielu przydatnych rzeczy, m.in poszerzyłem swoje 
umiejętności ogólne, z logistyki. Zwiedzałem największe magazyny w Grecji, uczyłem 
się przez zabawę. Układałem klocki logistyczne, tj. palety i ładunki w małej skali. 
Zajęcia prowadzone były przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i ekspertów 
logistycznych. Oprócz zajęć w ramach praktyk nie brakowało nam czasu do wypoczynku 
i spędzania czasu razem, poza nauką. Płynęliśmy na wyspę Skiathos. Na statku był miły  
i towarzyski kapitan Costas, który zorganizował Nam czas co do minuty. 

32 
Praktykowałem swoje umiejętności zawodowe wykonując różne zadania w nowo 
poznanych programach komputerowych. Podszkoliłem swój poziom języka angielskiego. 
Zwiedzałem magazyny największych firm w Grecji. 

33 

Praktykowałam swoje czynności zawodowe poprzez zapoznanie się z nowymi 
programami, które poszerzały moją wiedzę, wykonywałam zadania w praktyce, jak 
i zarówno teoretyczne. Odbyłam wycieczki kulturowe, nauczyłam się obcować z kulturą 
grecką. 

34 
Praktykowałem swoje umiejętności zawodowe, wykonując zadania o profilu 
logistycznym z opiekunami. Zwiedzałem różne magazyny największych firm na terenie 
Grecji. Poznałem dużo aplikacji logistycznych.  

35 
Podczas praktyk wykorzystałem zdobytą w szkole wiedzę w praktyce. Powiększyłem 
swoją zdolność w komunikacji w języku angielskim. Poznałem wiele programów 
ułatwiających pracę w moim zawodzie. 

36 

Zdobyłam pewność siebie na zajęciach związanych z przełamywaniem lęku przed 
wystąpieniami publicznymi. Nauczyłam się sprawnie wprowadzać faktury związane  
z konkretną firmą w programie WAPRO Kaper. Zapoznałam się z panującą sytuacją na 
rynku greckim. Odbyłam wiele podróży do najciekawszych miejsc w Grecji. 

37 
Nauczyłem się korzystać z nowego programu komputerowego WAPRO Kaper, 
księgować faktury zakupu i sprzedaży. Poszerzyłem swoje kompetencje w zakresie 
języków obcych. Dowiedziałem się również jak wygląda sytuacja gospodarcza w Grecji. 

38 
Nauczyłam się korzystać z nowych programów komputerowych min. WAPRO Kaper, 
zaawansowany Excel. Poszerzyłam swoją wiedzę na temat sytuacji gospodarczej  
w Grecji oraz poznałam system podatkowy. 

39 
Nauczyłem się tworzyć amortyzacje środków trwałych, księgowania w programie 
WAPRO KAPER i nauczyłem się tworzyć delegacje zagraniczne. Po praktykach czuję, 
że moja pewność siebie wzrosła i posługiwanie się językiem obcym stało się płynniejsze. 

40 Nauczyłam się korzystać z programu Wapro KAPER. 

41 Nauczyłam się korzystać z nowych programów komputerowych m.in. WAPRO Kaper, 
zaawansowany Excel. Poszerzyłam swoją wiedzę o systemie podatkowym w Grecji. 

42 Nauczyłem się korzystać z Excela oraz Wapro Kaper. Poszerzyłem swój angielski oraz 
wiedzę o Grecji.  

43 Nauczyłam się nowego programu dotyczącego wprowadzenia faktur, nauczyłam się 
przełamywać stres w publicznych wystąpieniach. Poszerzyłam wiedzę o sytuacji 
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gospodarczej w Grecji i mogłam ją porównać do polskiej. 

44 
Poznanie nowego programu WAPRO KAPER i szybkie posługiwanie się nim. 
Nauczyłam się jak w szybki i prosty sposób księgować faktury i rozwiązywać problemy, 
które wystąpiły. Poznałam jak prawidłowo układać faktury w segregatorze. 

45 
Poszerzyłam wiedzę na temat programów dotyczących wprowadzania faktur, 
dowiedziałam się interesujących faktów na temat sytuacji gospodarczej w Grecji, 
nauczyłam się w jaki sposób należy przemawiać publicznie. 

46 
Nauczyłem się wykorzystywać program Excel i Wapro MAG do swojego kierunku 
logistyka. Miałem okazję udoskonalić swój język angielski stosując go w praktyce,  
a także poznać podstawy języka greckiego. 

47 
Nauczyłem się wykorzystywać programy takie jak Excel i WAPRO MAG. Poszerzyłem 
swoje umiejętności w języku angielskim. Nauczyłem się jak korzystać z czytnika kodów 
kreskowych, metkownicy i drukarki kodów kreskowych.    

48 
Nauczyłem się obsługiwać programy służące do obsługi magazynów, używać urządzeń 
takich jak sprawdzarka cen, skaner kodów kreskowych, kolektor danych, metkownice 
oraz drukarki kodów. Moje kompetencje odnośnie języków obcych uległy poprawie.  

49 
Nauczyłem się obsługi programu Wapro Mag i Excel. Poznałem szerzej jak działa firma 
transportowa i hurtownia. Miałem możliwość poznania kultury greckiej. Nauczyłem się 
obsługiwać metkownice i drukarki do kodów kreskowych. 

50 Nauczyłem się korzystać z programów komputerowych takich jak Excel i Wapro MAG. 
Podniosłem swoje umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.  

51 
Nauczyłem się obsługiwać programy do obsługi magazynów, używać urządzeń takich 
jak: kolektor danych, sprawdzarka cen, skanery kodów kreskowych, drukarki kodów, 
metkownice. Udoskonaliłem swoje umiejętności posługiwania się językiem obcym. 

52 
Nauczyłem się nowych funkcji w programie Excel, wystawiania dokumentów 
magazynowych i obsługi metkownicy, drukarki kodów kreskowych i czytnika kodów 
kreskowych. Poszerzyłem zakres języka angielskiego i greckiego. 

53 

Nauczyłem się wykorzystywać program Excel i Wapro MAG w pracy logistyka. 
Nauczyłem się korzystać ze skanera kodów kreskowych, metkownicy i drukarki kodów 
kreskowych. Poznałem działalność firmy transportowej oraz działalność hurtowni 
napojów. 

54 
Nauczyłem się jak pracować w programach Excel i WAPRO MAG. Dzięki temu 
wyjazdowi udoskonaliłem swoje umiejętności w języku angielskim. Nauczyłem się jak 
korzystać z metkownicy, czytnika kodów kreskowych oraz drukarki kodów kreskowych. 

55 Nauczyłem się korzystać z programów komputerowych takich jak Excel i WAPRO Mag.  
Poszerzyłem swoje umiejętności języka angielskiego.  
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Co było najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu? Proszę odnieść się 
zarówno do pozytywnych, jak i negatywnych aspektów. 

1 
Podczas wyjazdu mogłam zobaczyć wiele wspaniałych widoków, m.in podczas 
wycieczki na Meteory i rejsu statkiem na wyspę Skiathos. Dowiedziałam się jak wygląda 
kultura innego kraju, a także rozszerzyłam swoje zdolności językowe. 

2 Dowiedziałam się jak funkcjonuje prawo w Grecji. Wzbogaciłam swoje umiejętności  
w zawodzie.   

3 Mogłam zobaczyć inne realia życia i pracy, poznać nowych ludzi, rozwinąć swoje 
umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku obcym, tj. grecki czy angielski. 

4 
Najważniejszym doświadczeniem była możliwość poprawienia mojego poziomu nauki  
i czynności potrzebnych do pracy w ekonomii, jak również porozumiewanie się w jęz. 
angielskim, co jest bardzo przydatne w znalezieniu pracy. 

5 
Po raz pierwszy miałam możliwość poznania innej kultury i sprawdzenia się w używaniu 
innego języka niż polski na co dzień. Podczas wyjazdu mogłam zobaczyć także 
przepiękne krajobrazy górskie i morskie. 

6 

Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu była możliwość pobytu i pracy  
w innym kraju, poznania kultury greckiej i możliwości udoskonalenia swoich 
umiejętności językowych. Spotkania z greckim księgowym pozwoliły mi poznać grecki 
system podatkowy. 

7 Dowiedziałam się jak funkcjonuje prawo w Grecji, a także tego jaka panuje tam kultura. 

8 
Sprawdzenie swoich umiejętności z języka obcego, jak i również z kierunku 
zawodowego. Poznanie kultury greckiej oraz zobaczenie przepięknych widoków 
turystycznych. 

9 
Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu była dla mnie zdobywana nauka, 
były bardzo ciekawe zajęcia komputerowe, na których nauczyłam się pracy w różnych 
programach z zakresu ekonomii. Poznawanie nowych osób i ich kultury. 

10 
Najważniejszym doświadczeniem było poznanie kultury i udoskonalenie swoich 
umiejętności językowych. Wykłady z greckim księgowym pozwoliły mi na zrozumienie 
greckiego systemu podatkowego oraz tego jak bardzo różnią się nasze kraje. 

11 

Najważniejszym aspektem była dla mnie możliwość mieszkania przez jakiś czas  
w innym kraju, gdzie klimat pozytywnie wpłynął na moje samopoczucie. Zajęcia  
w ramach praktyk były ciekawe i podszkoliły moje umiejętności, aczkolwiek czasami 
były nieco nużące. Przychylam się jednak do uznania ich za pomocne i interesujące, bo  
w dużej mierze wpłynęły na mnie pozytywnie. 

12 Zobaczyłem wiele zabytków, pięknych, niespotykanych miejsc w Grecji, jak i ich 
kulturę, która znacznie różni się od naszej. 

13 Poznałam kulturę grecką. Doświadczyłam jak żyje się za granicą i poznałam zagraniczny 
rynek pracy. 

14 Najważniejszym doświadczeniem było zwiedzenie Grecji, jak i nauka przybliżająca do 
zawodu. 

15 Najważniejszym doświadczeniem było poznanie kultury greckiej. Zwiedzenie Grecji oraz 
poznanie ciekawych ludzi. 

16 Najważniejszym doświadczeniem było wejście na Meteory. Płynięcie statkiem na wyspę 
Skiathos. 
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17 Możliwość poznania innych metod nauczania i podwyższenia kompetencji zawodowych. 

18 Praktyki w języku angielskim były najważniejszym doświadczeniem oraz 
programowanie robotów. 

19 Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było zwiedzenie Grecji, wycieczka 
na wyspę Skiathos i poznanie greckiej kultury. 

20 Najważniejszym doświadczeniem było poznanie zabytków i ciekawych miejsc greckich. 
Pierwszy raz odbyłem rejs łodzią, czego na pewno nie zapomnę. 

21 Moim najlepszym pozytywem były wycieczki. Byłem niezadowolony z powodu małej 
ilości sklepów w pobliżu. 

22 Możliwość obcowania z obcokrajowcami, wyjazdy na różne wycieczki krajoznawcze, 
poznanie nowej kultury. 

23 Najważniejszym doświadczeniem dla mnie był rejs statkiem na wyspę Skiathos, dzięki 
któremu lepiej poznałem kulturę grecką dzięki naszemu Kapitanowi Costasowi. 

24 
Najważniejszym doświadczeniem podczas tego wyjazdu było poznanie jak działają jedne 
z większych magazynów w Grecji oraz poznanie kultury i zwyczajów obowiązujących  
w Grecji. 

25 
Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu były wycieczki, gdzie pojechaliśmy 
zwiedzić Meteoryty oraz odbyliśmy rejs statkiem na wyspę Skiathos. Poznanie kultury 
greckiej oraz nauka tańców greckich. 

26 
Najważniejszym doświadczeniem była możliwość komunikacji z innymi ludźmi 
posługującymi się językami obcymi. Miało to charakter przyspieszonego kursu nauki 
języka. 

27 Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było poznanie kultury greckiej 
poprzez wycieczki kulturowe, m.in. w rejsie na wyspę Skiathos. 

28 

Bardzo fajnym doświadczeniem była możliwość poznania kultury i tradycji greckich na 
wieczorze greckim oraz wycieczka na Meteory i rejs statkiem na wyspę Skiathos oraz 
Złotą Plażę. Równie ważnym doświadczeniem były szkolenia, które poszerzyły moją 
wiedzę i moje umiejętności w pracy logistycznej, tj. spedycja, załadunek, rozładunek, 
transport. 

29 
Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było poznanie największych 
magazynów w Grecji, sposobu ich funkcjonowania. Pozytywnym doświadczeniem było 
również poznanie kultury greckiej. 

30 Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu były praktyki z formowania 
ładunków na palecie oraz na naczepie. 

31 
Dla mnie najważniejsze podczas wyjazdu było poznanie innego wymiaru zawodu. To, że 
wyjazd otworzył przede mną nowe perspektywy i pomógł mi w realizacji i analizie 
swoich celów i marzeń związanych z logistyką. 

32 
Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było poznanie kultury greckiej 
poprzez różne wycieczki, np. na Meteory, rejs statkiem na wyspę Skiathos, poznanie 
tańców greckich oraz uczestnictwo w wieczorze greckim. 

33 Najważniejszym doświadczeniem była wyprawa na wyspę Skiathos oraz wyprawa do 
klasztorów. Dzięki temu inaczej zaczęłam postrzegać zabytki i naturę. 

34 Bardzo fajnym doświadczeniem było poznanie kultury greckiej. Odbyliśmy rejs na 
wyspę Skiathos oraz Złotą Plażę, gdzie odbywały się tańce na statku. Ważne również 
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były wykłady, które poszerzyły moją wiedze. 

35 Największym doświadczeniem były wycieczki kulturowe. Poznałem kulturę innego 
państwa. Poznałem muzykę i tańce greckie. 

36 
Podczas pobytu nauczyłam się wielu technik tańca greckiego, dzięki czemu mogłam 
wykorzystać swoją umiejętność, np. na wieczorze greckim. Poznałam panujące tam 
obyczaje oraz podszkoliłam się z języka. 

37 Moim najważniejszym doświadczeniem było poznanie nowej kultury, rozwinięcie swojej 
komunikatywności oraz opanowanie pracy w grupie w wyższym stopniu. 

38 
Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było sprawdzenie samego siebie  
w sytuacji rozmów w innym języku. Cenne były również zorganizowane wycieczki oraz 
przybliżenie sobie kultury greckiej. 

39 Pozytywnymi aspektami w wyjeździe na praktyki zagraniczne było to, że poznałem wiele 
ciekawych osób i poznałem kulturę innego kraju. 

40 Najważniejszym doświadczeniem było poznanie greckiej kultury. 

41 
Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu był kontakt werbalny z osobami 
mówiącymi w języku angielskim. Ważnym aspektem było również poznanie kultury 
greckiej i wycieczki kulturowe. 

42 Najważniejszym doświadczeniem była wycieczka do wąwozu, gdzie zobaczyłem 
przepiękne widoki.   

43 Moim najważniejszym doświadczeniem było poznanie kultury greckiej, poznanie 
nowych ludzi oraz zwiedzanie nowych pięknych miejsc. 

44 

Największym doświadczeniem podczas pobytu było: poznanie kultury greckiej, nauka 
ludowego tańca greckiego. Kolejnym największym doświadczeniem było również 
poznanie i nauczenie się programu WAPRO KAPER i nauczenie się jak prawidłowo 
księgować faktury. 

45 
Najważniejszym aspektem dla mnie było to, że poznałam bardzo ciekawych  
i inspirujących ludzi, poznałam nową kulturę, miałam okazję zwiedzić piękne nowe dla 
mnie miejsca. 

46 
Najciekawszym i najlepszym doświadczeniem moim zdaniem była wizyta na wyspie 
Skiathos. Zarówno podróż, jak i zwiedzanie wyspy były bardzo interesujące 
i ekscytujące.   

47 
Moim najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było nauczenie się korzystania 
z programu WAPRO MAG. Dzięki wycieczce byłem w stanie poznać kulturę grecką, 
zrozumieć ich zwyczaje i odwiedzić ciekawe miejsca. 

48 

Najważniejszym doświadczeniem było przybliżenie mi kultury greckiej oraz możliwość 
uczestniczenia w ekscytujących wyjazdach do najpiękniejszych miejsc w Grecji, 
jednakże równie ważnym było poznanie zasad funkcjonowania firm oraz obsługi 
urządzeń magazynowych. 

49 Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było zapoznanie się z zasadami 
funkcjonowania firm. Równie ważne okazało się poznanie greckiej kultury. 

50 Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było poznanie greckiej kultury. 

51 Najlepszym doświadczeniem było poznanie kultury greckiej, wycieczka na wyspę 
Skiathos. Nauczenie się korzystania z logistycznych przyrządów. 

52 Nauczyłem się greckich tańców i poznałem kulturę innego kraju. 
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53 

Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było poznanie kultury greckiej, 
nauczenie się korzystania z przyrządów logistycznych (metkownica, skaner kodów 
kreskowych itp.) oraz nauczenie się korzystania z nowego programu Wapro MAG. 
Ważnym doświadczeniem był również rejs na wyspę Skiathos. 

54 
Moim najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było nauczenie się korzystania 
z programu WAPRO MAG. Dzięki wycieczce poznałem kulturę grecką oraz zwiedziłem 
ciekawe miejsca. 

55 

Najważniejszym doświadczeniem podczas wyjazdu było poznanie bliżej greckiej kultury, 
tradycji oraz panujących tam zwyczajów. Negatywnym aspektem okazała się wycieczka 
do miasta Thessaloniki, ponieważ miasto samo w sobie było ładne, lecz mieszkający tam 
obywatele sprawiali uczucie dyskomfortu i niepokoju. 
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11) Analiza odpowiedzi – ankiety ewaluacyjne uczestników mobilności 
 

Ankieta Ewaluacyjna – pytania zamknięte: 

 

Projekt pt. „Nowoczesny zawód dla Mazowsza” 
Lp. PYTANIE 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ŚREDNIA 
  KWESTIE MERYTORYCZNE                       

1 W jakim stopniu udział w stażu zagranicznym 
spełnił Twoje oczekiwania? 18 21 9 7 0 0 0 0 0 0 8,91 

2 Jak oceniasz organizację stażu i miejsca jego 
odbywania? 19 18 12 6 0 0 0 0 0 0 8,91 

3 
Jak oceniasz warunki na miejscu w trakcie 
stażu – wyżywienie, zakwaterowanie, 
uzyskane wsparcie organizacyjne? 

20 13 5 11 3 3 0 0 0 0 8,49 

4 

Jak oceniasz zaangażowanie i pomoc osób 
realizujących zajęcia: ekspertów oraz osób 
zapewniających mentoring i wsparcie: 
opiekunowie, koordynator projektu? 

37 12 2 3 1 0 0 0 0 0 9,47 

5 Jak oceniasz metody nauczania używane 
podczas stażu? 31 13 10 1 0 0 0 0 0 0 9,35 

6 

Jak oceniasz staż pod względem 
merytorycznym – czy uważasz, że był on 
przydatny w kontekście Twojego kształcenia 
zawodowego? 

28 12 12 3 0 0 0 0 0 0 9,18 

7 

Czy dzięki udziałowi w projekcie zdobyłeś 
(-aś) wiedzę, kompetencje zawodowe 
i umiejetności, które nie byłyby możliwe do 
zdobycia bez udziału w stażu zagranicznym? 

24 13 8 6 2 2 0 0 0 0 8,82 

8 
Czy uważasz, że po skorzystaniu ze stażu 
podniósł się poziom Twoich umiejętności 
i kompetencji zawodowych? 

33 7 7 8 0 0 0 0 0 0 9,18 

9 

Jak oceniasz nabyte podczas stażu 
umiejętności, w tym kompetencje kulturowe, 
interpersonalne, komunikacyjne, w kontekście 
Twojego kształcenia zawodowego i przyszłej 
kariery zawodowej? 

19 18 11 4 2 1 0 0 0 0 8,82 

10 

Czy dzięki uczestnictwu w stażu zawodowym 
możliwe było zdobycie umiejętności, których 
nabycie nie byłoby możliwe podczas nauki 
w szkole? 

32 12 4 5 0 2 0 0 0 0 9,18 
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11 
Czy w przyszłości chciałbyś(-abyś) uczyć się 
lub pracować poza granicami Polski, np. 
w innych krajach Unii Europejskiej? 

22 8 11 3 2 5 0 3 0 1 8,15 

12 
Czy uważasz, że dzięki udziałowi w stażu 
zwiększyły się Twoje szanse na znalezienie 
pracy w Polsce i Unii Europejskiej? 

23 12 13 6 0 1 0 0 0 0 8,89 

13 
Czy podczas projektu rozwinąłeś(-aś) 
kompetencje językowe w zakresie języka 
angielskiego branżowego? 

12 8 17 8 7 3 0 0 0 0 8,02 

14 
Czy podczas stażu uzupełniłeś swoją wiedzę 
dotyczącą pracy w Twojej branży, jak też 
działania przedsiębiorstw takiej branży? 

18 13 19 5 0 0 0 0 0 0 8,80 

15 
Czy dzięki udziałowi w stażu zyskałeś(-aś) 
wiedzę pozwalającą na bardziej świadome niż 
dotychczas kształtowanie ścieżki kariery? 

21 14 13 6 1 0 0 0 0 0 8,87 

16 

Czy podczas stażu udoskonaliłeś(-aś) swoje 
umiejętności pod kątem pracy na 
stanowiskach, do których przygotowujesz się 
w szkole? 

21 18 9 7 0 0 0 0 0 0 8,96 

17 

Czy staż stworzył Ci możliwości na 
odnalezienie elementów, które powinieneś 
(-aś) udoskonalić lub poprawić, aby pracować 
w wymarzonym zawodzie? 

22 17 12 0 2 2 0 0 0 0 8,93 

18 
Jak oceniasz organizację programu 
kulturowego i czasu wolnego podczas 
mobilności? 

32 12 4 6 0 0 1 0 0 0 9,20 

 

Uczestnicy mobilności po jej zakończeniu ocenili różne aspekty związane z kwestiami 

organizacyjnymi, logistycznymi, metodologicznymi oraz naukowymi. W ich zbiorze znajdowały 

się pytania dotyczące zwiększenia własnych umiejętności czy kompetencji. Wszystkie kategorie 

zostały ocenione pozytywnie, natomiast średnia ocen wahała się pomiędzy najwyższymi notami: 

8-10. Ponadto średnia ocen ze wszystkich pytań wyniosła 8,9 w skali 1-10. Świadczy to  

o zadowoleniu uczestników zarówno z kwestii organizacyjnych takich jak: wyżywienie, 

zakwaterowanie czy pomoc instytucji przyjmującej i wysyłającej oraz z aspektów 

dydaktycznych, jak również w kontekście rozwoju umiejętności takich jak: kompetencje 

językowe oraz zawodowe. 
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Ankieta Ewaluacyjna – pytania otwarte: 

 

1) Jakie nowe kompetencje takie jak wiedza, doświadczenie, umiejętności, postawy 

uzyskałeś(-aś) i/lub rozwinąłeś(-aś) w związku z udziałem w stażu zagranicznym? 

 

- Nauczyłem się przydatnych zwrotów z języka greckiego. 

- Zapoznałam się z językiem greckim i skorzystałam z wiedzy nabytej podczas zajęć z języka 

greckiego, aby się porozumieć w tym języku. 

- Zdobyłam doświadczenie w obsługiwaniu programów ekonomicznych, wypełnianiu 

dokumentów księgowych, porozumiewaniu się z innymi. 

- Zdobyłam doświadczenie w obsługiwaniu komputera w różnych programach. Zwiększyłam 

wiedzę z języka angielskiego. 

- Mogłam sprawdzić się w zakresie używania języka greckiego i angielskiego w praktyce. 

- Mogłam poznać język grecki oraz kulturę grecką, udoskonaliłam swoją znajomość języka 

angielskiego, poznałam programy, które mogą pomóc mi w zawodzie ekonomisty. 

- Zdobyłam wiedzę o greckim systemie podatkowym. Nabyłam nowe umiejętności  

i doświadczenia, które mogę wykorzystać w życiu codziennym. 

- Wiem jak sporządzić tabelę przestawną, listę płac w programie Excel. Wiem jakie są podatki 

oraz prawo pracy w Grecji. 

- Nauczyłam się kilku przydatnych zwrotów z języka greckiego. Poszerzyłam swoje umiejętności 

w zakresie dokumentów księgowych. 

- Poznałam obsługę nowego programu, który z pewnością przyda mi się w przyszłości. 

- Zdobyłam wiedzę o greckim systemie podatkowym. Nabyłam nowe umiejętności i zdobyłam 

nowe doświadczenia. 

- Poznałam nowe programy logistyczne, które ułatwiają pracę logistyczną w wypełnianiu 

dokumentów. Pojęcia w zakresie ładunków. 

- Nauczyłem się obsługi nowych programów komputerowych związanych z logistyką, o których 

wcześniej nie miałem pojęcia. 

- Poznałem pare programów logistycznych oraz magazynowych. 

- Nauczyłem się jak obsługiwać programy logistyczne. 
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- Poznałem kilka nowych programów logistycznych. 

- Poznałem i używałem wielokrotnie nowe programy logistyczne. 

- W związku z udziałem w stażu zagranicznym nabyłem nowe umiejętności korzystania  

z programów logistycznych, dzięki którym rozwinę swoje umiejętności związane z moją przyszłą 

pracą (dzięki którym będę mógł znaleźć lepszą pracę). 

- Poznałem nowe programy logistyczne. Dowiedziałem się jak funkcjonują zagraniczne 

przedsiębiorstwa. 

- Nauczyłem się korzystać z programów pozwalających na szybsze oraz dokładniejsze 

dokonywanie obliczeń w systemach logistycznych. 

- Nauczyłam się korzystania z programów komputerowych, przydatnych w moim zawodzie. 

- Nauczyłem się dobrze korzystać z programu Subiekt GT, dowiedziałem się wielu rzeczy 

o Grecji.  

- Nauczyłem się obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w pracy w logistyce. 

Poznałem system pracy w Grecji.  

- Dzięki stażowi zagranicznemu miałem możliwość wykorzystać języki obce w praktyce, 

poprawić ich znajomość. 

- Nauczyłem się programować roboty do różnych celów. Udoskonaliłem serwis komputerowy. 

- Nauczyłam się programowania robotów oraz udoskonaliłam swoje zdolności w instalowaniu 

oraz serwisowaniu sprzętu techniki komputerowej. 

- Rozwinęłam swoją wiedzę na temat mojej branży. Nabrałam nowych doświadczeń, 

przełamałam swoje bariery językowe. Nauczyłam się pracy zespołowej. 

- Wszystkie kompetencje zawodowe. 

- Wszystkie kompetencje wymienione w pytaniu. 

- Rozwinąłem swoją wiedzę w dziedzinie robotyki. 

- Nauczyłem się programowania robotów w różnych zakresach. 

- Nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy związanych z moim zawodem, takich jak: 

programowanie robotów, serwisowanie komputerów, naprawianie komputerów. 

- Zyskałem wiedzę o serwisowaniu komputerów osobistych. 

- Wszystkie wymienione w pytaniu. 

- Wszystkie kompetencje zawodowe. 
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- W związku z udziałem w stażu zagranicznym nauczyłem się korzystać z programów do obsługi 

firm logistycznych. 

- Obsługa urządzeń logistycznych, poznanie języka greckiego w zakresie podstawowym, obsługa 

programów logistycznych. 

- W związku z udziałem w stażu zagranicznym nauczyłem się korzystać z programów do obsługi 

firm logistycznych. 

- Nauczyłem się używać nowych przyrządów logistycznych. Zapoznałem się z działaniem 

nowych programów komputerowych. 

- W związku z udziałem w stażu zagranicznym nauczyłem się obsługi programów firm 

logistycznych. 

- Nauczyłem się języka greckiego podstawowego, obsługi nowych urządzeń logistycznych. 

- Nauczyłem się korzystać z programów komputerowych takich jak: Excel, WAPRO Mag. 

- W związku z udziałem w stażu zagranicznym nauczyłem się korzystać z programów do obsługi 

firm logistycznych. 

- Obsługa kilku urządzeń logistycznych, poznanie języka greckiego, lepsza obsługa programów 

komputerowych. 

- Poznałam program, dzięki któremu mogę znacznie szybciej zrobić daną rzecz. Robienie faktur 

to duże ułatwienie w życiu. Rozwinęłam pracę przy komputerze, gdzie mogę robić dokumentacje 

w o wiele krótszym czasie. 

- Nauczyłem się jaką postawę powinnam przyjmować w stresujących sytuacjach. Mam większa 

świadomość, łatwość zdobywania lepszego wykształcenia oraz poznawania świata. 

- Nauczyłem się postawy w sytuacjach publicznej przemowy, jak przełamywać się. 

- Umiejętność walki ze stresem podczas przemówień publicznych, umiejętność obsługiwania 

wielu nowych programów oraz urządzeń. 

- Dzięki stażowi zagranicznemu rozwinąłem takie kompetencje jak wiedza praktyczna, 

umiejętności językowe i umiejętności pracy w programach potrzebnych do pracy. 

- W związku z udziałem w stażu zagranicznym udoskonaliłem wiedzę dotyczącą zasad 

rachunkowości. Poprawiłem swoje umiejętności lingwistyczne.  

- W związku z udziałem w stażu zagranicznym poszerzyłam swoje umiejętności dotyczące 

mojego kierunku. Poprawiłam swoje zdolności lingwistyczne. 
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- W związku z udziałem w stażu zagranicznym udoskonaliłam swoje umiejętności językowe oraz 

umiejętności związane z moim zawodem. 

- W stażu zagranicznym rozwinąłem korzystanie z programów branżowych oraz środków 

technicznych. Poznałem nowe programy. 

- Nauczyłam się korzystać z programu WAPRO Kaper, dzięki któremu w przyszłości będzie mi 

znacznie łatwiej o zdobycie lepszej pracy. 

 

 

2) Które zajęcia lub elementy stażu miały największy wpływ na Twój rozwój 

zawodowy i dlaczego? 

 

- Zajęcia praktyczne, ponieważ dowiedziałem się jak wykonywać pracę w kierunku, w którym się 

kształcę. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia praktyczne, ponieważ nauczyłam 

się korzystania z nowych programów potrzebnych do wykonywania zawodu, w którym się 

kształcę.  

- Zajęcia z obsługiwania programów ekonomicznych, urządzeń biurowych. 

- Wykłady, ponieważ dowiedziałam się bardzo interesujących rzeczy na temat księgowości oraz 

zajęcia praktyczne z różnymi programami komputerowymi. 

- Zajęcia praktyczne, ponieważ będę mogła wykorzystać je w przyszłości. 

- Zajęcia praktyczne, na których nauczyłam się wielu przydatnych rzeczy, które na pewno 

przydadzą mi się w zawodzie ekonomisty. 

- Najbardziej podobały mi się zajęcia z rachunkowości prowadzone przez Greka, odbywały się 

bardzo ciekawie. Zajęcia podczas naszego czasu wolnego od praktyk zorganizowane przez 

opiekunów i osoby za to odpowiedzialne. 

- Wykład z księgowym w Grecji pozwolił mi zobaczyć jakie w innym kraju są podatki i jak 

bardzo różnią się od tych, które znałam. 

- Największy wpływ miały na mnie zajęcia praktyczne, podczas których poznałam nowe aspekty 

rachunkowości i wykonałam je. To pomogło mi przećwiczyć pracę biurową. 

- Zajęcia przy programach księgowych. 
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- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia z rachunkowości prowadzone po 

grecku. 

- Tańce ludowe, formowanie ładunku na paletach i naczepach, wypełnianie dokumentów, 

zarządzanie transportem. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia kulturowe, dzięki którym 

nauczyłem się obcowania z kulturą grecką i lepiej ją poznałem. 

- Układanie ładunków na miniaturowej palecie specjalistycznej. 

- Poznałem kulturę grecką, tańce i śpiewy. 

- Zajęcia ze szkoleniowcem ds. logistyki, gdzie pogłębiałem swoją wiedzę na temat załadunku, 

rozładunku. 

- Niewątpliwie zajęcia ze szkoleniowcem ds. logistyki, między innymi załadunek i rozładunek 

towarów. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia z Panem Mentorem, który pokazał 

nam wiele przydatnych rzeczy oraz wytłumaczył wszystkie niejasności. 

- Zajęcia praktyczne oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, co ma największe 

zastosowanie w późniejszym wykonywaniu zawodu. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia przy komputerach z użyciem 

programów logistycznych. Dowiedziałem się jak to działa i jak łatwe potrafi być. 

- Zajęcia kulturowe, dzięki którym nauczyłam się obcować z kulturą grecką.  

- Zajęcia ze szkoleniowcem w zakresie korzystania z komputerów z programów logistycznych. 

- Na mój rozwój zawodowy największy wpływ miały zajęcia w sali komputerowej i wycieczki. 

Dzięki praktykom poznałem sposób pracy i organizacji życia przez Greków. 

- Na mój rozwój zawodowy głównie miały wpływ zajęcia praktyczne, na których nauczyłem się 

obsługiwać programy logistyczne wykorzystywane w firmach. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia z programowania robotów, 

ponieważ było to coś nowego dla mnie. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miało programowanie robotów, ponieważ nigdy 

wcześniej tego nie robiłam, a dzięki temu zobaczyłam jak się to robi. 

 - Zajęcia w akademii robotów dały mi najwięcej, ponieważ nauczyłam się programowania 

robotów i rozwiązywania problemów. 
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- Największy wpływ miały na mój rozwój zawodowy roboty. 

- Naprawa serwisowa, ponieważ najbardziej przyda mi się w życiu. 

- Najlepszy wpływ na mnie miały zajęcia z programowania. 

- Największy wpływ miał na mnie udział w zajęciach robotycznych, gdzie nauczyciel był 

pozytywną osobą i przekazał nam znaczną wiedzę. 

- Programowanie robotów w różny sposób, gdyż ciężko o coś takiego w Polsce. 

- Wszystkie zdobyte przeze mnie praktyki wpłynęły na mój rozwój zawodowy, ponieważ 

mogłam sama rozwiązywać problemy, które pozostawały podczas pracy i mogłam się nauczyć 

jak wszystko funkcjonuje. 

- Zajęcia z serwisowania komputerów, ponieważ zawsze chciałem to robić. 

- Programowanie robotów było bardzo ciekawe.  

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia z wykorzystaniem programów 

Excel i WAPRO Mag. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia z wykorzystaniem programów, 

takich jak Excel i WAPRO Mag oraz wizyty w firmach transportowych. W szkole nie byłbym  

w stanie nauczyć się tych programów. 

- Zajęcia w sali komputerowej, odwiedzenie firm logistycznych. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia dotyczące poznania strategii firm 

transportowych. Dzięki nim dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy, które będę mógł 

wykorzystać w przyszłym zawodzie. 

- Zajęcia związane z wypełnianiem dokumentacji magazynowej i korzystania z nowych 

programów komputerowych i urządzeń logistycznych miały największy wpływ na mój rozwój 

zawodowy, ponieważ nauczyłem się jak prawidłowo wypełniać tą dokumentację i jak 

prawidłowo korzystać z urządzeń logistycznych.  

- Zajęcia w sali komputerowej oraz hurtowni. Mogłem na własne oczy zobaczyć pracę logistyka 

w firmie. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia komputerowe, ponieważ nauczyłem 

się korzystać z programów, które mogą mieć wpływ na moją karierę zawodową (Excel, WAPRO 

Mag). 
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- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia dotyczące strategii w firmach 

transportowych, dzięki nim dowiedziałem się jak wyglądają firmy transportowe. 

- Zajęcia w sali komputerowej, zajęcia praktyczne w hurtowni logistycznej. 

- Zajęcia z wykorzystaniem faktur przydadzą się, ponieważ nie popełnię błędów i będę mogła 

więcej faktur zrobić w krótkim czasie. Zajęcia komputerowe zawsze się przydadzą przy 

wykonywanej pracy. 

- Na mój rozwój zawodowy pozytywnie wpłynęły zajęcia, na których aktywnie brałam udział  

i były tam prezentacje produktów, negocjacje. Pozwoliło to mi na większą pewność siebie.  

- Na mój rozwój zawodowy miały wpływ zajęcia, na których nauczyłam się nowego programu, 

który przyda mi się w ekonomii oraz zajęcia z przemowy, które nauczyły mnie negocjacji. 

- Zajęcia związane z wystąpieniami publicznymi oraz walką z tremą pomogły mi w zwalczeniu 

lęku przez wystąpieniami publicznymi. Zajęcia z wystawiania faktur usprawniły moje 

umiejętności związane z księgowaniem. 

- Uważam, że zajęcia prowadzone przez wykładowców miały największy wpływ na mój rozwój 

zawodowy. Zajęcia dotyczyły księgowania i analizy dokumentów firm. 

- Zajęcia związane z księgowaniem dokumentów miały na mój rozwój największy wpływ, 

ponieważ poszerzyły moją wiedzę o nowe informacje oraz doświadczenia. 

- Zajęcia związane z księgowością i rachunkowością miały największy wpływ na mój rozwój 

zawodowy. 

- Największy wpływ na mój rozwój zawodowy miały zajęcia, gdzie poruszaliśmy wiele tematów 

branżowych. 

- Na mój rozwój największy wpływ miały zajęcia związane z księgowaniem dokumentów, 

ponieważ poszerzyły moją wiedzę o nowe informacje oraz doświadczenia. 

- Największy wpływ na rozwój zawodowy miały wpływ zajęcia z greckim księgowym. 
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3) W jaki sposób możesz wykorzystać nabyte umiejętności w swojej dalszej ścieżce 

kształcenia i potencjalnej pracy zawodowej? 

 

- Można je wykorzystać w pracy biurowej, a także w szkole. 

- Mogę wykorzystywać nabyte umiejętności w pracy biurowej oraz w szkole. 

- Nabyte umiejętności pozwolą mi pracować w kierunku ekonomicznym, dzięki stażowi 

zyskałam szansę na rozwój, który po ukończeniu edukacji szkolnej pomoże mi zdobywać nowe 

umiejętności. 

- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać w pracy po zakończeniu edukacji w szkole pod kątem 

ekonomicznym.  

- Myślę, że cały staż, jak i nabyte w nim umiejętności otworzą mi drogę między innymi do 

znalezienia lepszej pracy w kraju, jak i zagranicą. 

- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać w pracy zawodowej. 

- Nabyte umiejętności, których miałam okazję się nauczyć na praktykach mogę dalej 

wykorzystać w życiu codziennym lub w miejscu pracy czy w szkole. 

- Mogę wykorzystać np. program Excel do sporządzania listy płac, tabel przestawnych. 

- Mogę wykorzystać nabyte umiejętności podczas pracy w biurze i zajęć zawodowych w szkole. 

- Umiejętność obsługi programów pomoże mi w zdobyciu pracy. 

- Mogę je wykorzystywać w szukaniu pracy. 

- Jak najlepsze wyniki w szkole zawodowej na kierunku technik logistyk. 

- Mogę je wykorzystać w dalszej karierze życiowej o profilu technik logistyk. Pozwolą mi 

uzyskać jak najlepsze wyniki na egzaminie zawodowym. 

- Mogę je wykorzystać w celu sprawniejszego przebiegu procesów magazynowych. 

- Jak najlepsze wyniki w egzaminach zawodowych. 

- Mogę je wykorzystać w celu sprawniejszego przebiegu procesów magazynowych. 

- Mogę je wykorzystać w celu usprawnienia procesów magazynowych. 

- Umiejętności posługiwania się wieloma programami logistycznymi pozwolą mi się wyróżnić na 

tle innych pracowników oraz posiąść lepszą pozycję w firmie. 

- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać do lepszego przygotowania do egzaminów 

zawodowych i do pracy poza granicami Polski. 
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- Umiejętność posługiwania się programami logistycznymi pozwoli mi wykorzystać to w dużym 

stopniu na mojej dalszej ścieżce kariery. Będę potrafił się nimi obsługiwać i używać ich  

w różnych sytuacjach. 

- Jak najlepsze wyniki na egzaminach zawodowych. Wykorzystam te umiejętności w dalszej 

karierze życiowej o profilu technik logistyk. 

- Pozwolą mi zwiększyć kompetencje na rynku pracy. 

- Wyższe wyniki w egzaminach zawodowych. Ułatwi mi to znalezienie pracy w zawodzie. 

- Nabyte umiejętności pozwolą mi zwiększyć kompetencje na rynku pracy. 

- Wykorzystać mogę je w przyszłej pracy w Polsce oraz za granicą. 

- Nabyte umiejętności wykorzystam w swojej przyszłej pracy i będę bardziej atrakcyjnym 

pracownikiem. 

- Mogę rozwijać swoje umiejętności jeszcze bardziej i znaleźć pracę w firmach zajmujących się 

sprzętem komputerowym. Będę bardziej atrakcyjnym pracownikiem. 

- Po odbyciu praktyk zawodowych w Grecji będę bardziej atrakcyjnym pracownikiem. 

- Będę bardziej atrakcyjny na rynku pracy. 

- Te zajęcia w znaczny sposób wsparły mnie w dziedzinie robotyki co może ukształtować moją 

przyszłą ścieżkę kariery. 

- Roboty moim zdaniem są przyszłością, jestem pewny, że kiedyś moja praca będzie związana 

właśni z tym. 

- W przyszłości będę miała większe pojęcie na temat mojego zawodu i stanę się atrakcyjniejszym 

pracownikiem. 

- W przyszłości będę mógł programować roboty lub serwisować komputery. 

- Podczas szukania pracy na pewno będą to moje atuty. 

- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać w swojej przyszłej pracy. 

- Będę bardziej atrakcyjny na rynku pracy. 

- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać w swojej przyszłej pracy. 

- Nowo nabyta wiedza pozwoli mi pozytywnie napisać egzaminy zawodowe. 

- Nabyte umiejętności będę mógł wykorzystać w swojej przyszłej pracy. 

- Nabyte umiejętności wykorzystam w egzaminach zawodowych. 

- Pomoc w przygotowaniu do egzaminów zawodowych i poszukiwaniach pracy w przyszłości. 
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- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać w mojej przyszłej pracy. 

- Nowo nabyte umiejętności pozwolą mi na łatwiejsze zdanie testów zawodowych. 

- Dzięki nowo nabytym umiejętnościom będę w stanie lepiej przygotować się do egzaminów 

zawodowych.  

- Nabyte umiejętności będę mogła wykorzystać w CV, dzięki którym je wzbogacę. Będę miała 

lepsze możliwości.  

- Dostałam bardzo dużą dawkę inspiracji do dalszej kontynuacji rozwoju, nabyte umiejętności 

będę wykorzystywać podczas starania się o pracę. 

- Nabyte umiejętności ekonomiczne, czy negocjacji przydadzą mi się w każdej możliwej pracy. 

Komunikacja oraz praca zespołowa. 

- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać w mojej przyszłej pracy. 

- Będzie mi łatwiej nawiązywać kontakty z ludźmi zarówno w przyszłej pracy jak i w życiu. 

Mogę sprawnie obsługiwać sprzęty, jak i programy komputerowe. 

- Rzeczy, których nauczyłem się podczas praktyk mogę wykorzystać do tworzenia dokumentów 

rozliczeniowych itp. 

- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać do efektywniejszego księgowania dokumentów. 

- Rzeczy, których nauczyłam się podczas stażu zagranicznego mogę wykorzystać do 

efektywniejszego rozliczania dokumentów. 

- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać wpisując je w CV, zwiększając moje kwalifikacje, 

które zwiększą moją szanse na znalezienie pracy. 

- Nabyte umiejętności mogę wykorzystać do efektywniejszego księgowania dokumentów. 

- Wykorzystam zdobyte umiejętności w CV – umożliwią mi one zdobycie lepszej pracy 

w przyszłości. 

 


