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Raport z ewaluacji projektu
(wyciąg)
„Staż dla zawodowców –
zagraniczna praktyka
zawodowa dla uczniów ZSB”
2015-1-PL01-KA102-016024

Krótko o raporcie
W 2015/2016 oraz kolejnym roku szkolnym Zespół Szkół Budowlanych
(obecnie Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie) zrealizował projekt Erasmus+ „Staż
dla zawodowców – zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów ZSB”.
W każdym roku projektu szansę wyjazdu za granicę na praktyki zawodowe
mieli uczniowie klas Technikum i ZSZ. W sumie wzięło w nich udział
58 uczniów szkoły.
Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami z raportu ewaluacyjnego
projektu, który powstał w oparciu o analizę dokumentów projektowych,
obserwacje uczestników dokonane przez opiekunów, nauczycieli,
koordynatorów projektu, wywiady z uczestnikami, pracodawcami, ankiety
dla stażystów.

Ramy czasowe, uczestnicy projektu
Projekt był realizowany w terminie 01.06.2015-31.05.2017 r. Do projektu
zakwalifikowano 58 uczestników – Zasadniczej Szkoły Zawodowej (5 osób)
i Technikum (53 uczniów). Cztery mobilności odbyły się odpowiednio:
w 2015 roku do Niemiec (okolice Lipska) oraz w 2016 roku – do Niemiec
oraz dwie mobilności do Wielkiej Brytanii (Plymouth - Devon). Z uczniami
wyjechało łącznie 6 opiekunów, którzy towarzyszyli im przez cały pobyt.
Proces wyboru uczestników był przejrzysty, jasny i dostępny dla
wszystkich zainteresowanych. Doboru beneficjentów dokonała powołana
komisja rekrutacyjna oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
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Daria na praktyce w Lipsku

Z całej grupy wyjeżdżających 15 osób
to mieszkańcy Konina, pozostali (43)
pochodzili z małych miasteczek lub
wsi oddalonych od Konina o kilka lub
kilkadziesiąt kilometrów.
Ostatecznie na praktyki do Niemiec,
w dwóch grupach, wyjechało 26 osób,
w tym:
- 3 techników hotelarstwa,
- 2 ślusarzy,
- 5 techników budownictwa,
- 3 techników geodetów,
- 5 techników architektury krajobrazu,
- 6 techników żywienia i usług
gastronomicznych,
- 2 mechaników pojazdów
samochodowych.

32 osoby, w dwóch grupach, odbyły
praktyki w Plymouth. Była to
następująca grupa uczniów:
- 1 kucharz,
- 3 techników hotelarstwa,
- 2 techników logistyków,
- 6 techników budownictwa,
- 9 techników architektury
krajobrazu,
- 11 techników żywienia i usług
gastronomicznych.
Wśród uczestników 59% stanowiły
dziewczęta. Siedem osób było
niepełnoletnich.

Czas spędzony tam, nie tylko rozwinął moje umiejętności zawodowe i językowe,
ale również stworzył lepsze perspektywy na przyszłość.

Z ankiety
przeprowadzonej po zakończeniu
projektu wynikało, iż wśród osób

wyjeżdżających do Niemiec:
- 68% pierwszy raz przebywało poza
granicami kraju
- 25% pierwszy raz podróżowało
pociągiem
- 83% pierwszy raz jechało metrem
- 50% pierwszy raz było na
zorganizowanym kilkudniowym
wyjeździe
Wśród osób wyjeżdżających do
Wielkiej Brytanii:
- 78% pierwszy raz przebywało poza
granicami kraju
- 1 osoba pierwszy raz podróżowała
pociągiem
- 83% pierwszy raz podróżowało
samolotem
- 1 osoba pierwszy raz była na
zorganizowanym kilkudniowym
wyjeździe
- 1 osoba była pierwszy raz nad
morzem
- 12% pierwszy raz było na szkolnej
wycieczce

Cele projektu
Praktyki zorganizowane były w najlepszych zakładach Plymouth i Lipska,
oferujących możliwość rozwoju kwalifikacji zawodowych uczniów.
Zakładami tymi były np. geodezyjna firma Trigis z Lipska czy restauracja
The Dome z Plymouth. Każda grupa uczniowska miała swojego mentorapracownika zakładu pracy, oprócz tego praktyki kontrolował menager
Tellus Group Ltd, Vitalis Gmbh oraz dwóch nauczycieli-opiekunów ZSBiKZ.
Jednocześnie z odbywaniem praktyk uczniowie doskonalili znajomość
języka obcego i kultury kraju pobytu na praktyce, na kursach językowych
(Niemcy), zajęciach z przygotowania do życia zawodowego (UK) lub
zajęciach kulturalnych, wycieczkach krajoznawczych czy u host family
w Wielkiej Brytanii.
Przed wyjazdem odbyło się przygotowanie językowo-kulturowe
(intensywny kurs języka angielskiego/ niemieckiego z elementami kultury
krajów
anglo/niemieckojęzycznych),
pedagogiczne
(warsztaty
autoprezentacji, zdolności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze
stresem, BHP, doradztwo zawodowe, umiejętności tworzenia portfolio).
Głównym celem projektu było umożliwienie uczniom kształcących się
w ZSBiKZ zdobywanie i doskonalenie umiejętności zawodowych
w atrakcyjnych warunkach, stworzenie warunków do rozwoju
zawodowego i osobistego, podniesienie zdolności uczniów do przyszłego
zatrudnienia. Celem projektu jest ułatwienie uczniom weryfikacji nabytych
w szkole umiejętności, podniesienie mobilności zawodowej uczniów,
poznanie potrzeb pracodawców na rynku europejskim oraz nabycie przez
szkołę doświadczenia w prowadzeniu projektów międzynarodowych.

Mateusz w Plymouth

Plymouth
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Jako główne powody
udziału w stażu,
uczestnicy podali

Wpływ projektu na uczestników
Jednym z problemów, które porusza projekt było uświadomienie uczniom
poczucia bycia Europejczykiem, Europejskiej integracji, partnerstwa oraz
międzynarodowej współpracy. W tym zakresie projekt wywarł ogromny
wpływ na uczestników. Praktyki miały miejsce w czasie wielkiej batalii o
Brexit, dlatego tym mocniej uczniowie odczuwali więź z Europą. Nawiązały
się znajomości międzynarodowe. Spotkania różnych kultur poszerzyły
wiedzę i rozumienie innych nacji.
Wyjazd spowodował kształtowanie pozytywnych postaw i umiejętności
społecznych uczniów. Przygotowania do odbywania stażu i jego przebieg
umożliwiły
rozwój
zdolności
organizacyjnych,
kompetencji
interpersonalnych, aktywności, rozwój umiejętności współpracy, szczególnie
w międzynarodowym zespole.
Nastąpiło rozbudzanie pasji i zainteresowań, motywacji do aktywnego
spędzania wolnego czasu. Przede wszystkim zaś rozwój umiejętności
współpracy z innymi, kompetencji radzenia sobie ze stresem.
Uczniowie uwierzyli w większe szanse na rynku pracy dzięki nabytym
kompetencjom zawodowym i językowym oraz doświadczeniu związanym
z funkcjonowaniem i doskonaleniem zawodowym na europejskim rynku
pracy.
Uczniowie nauczyli się korzystać z języka w sposób pragmatyczny.

Poznawanie UK i Niemiec
Uczniowie przebywający na praktykach odbyli wycieczki
Do Berlina, Lipska, Drezna w Niemczech
oraz do Brixham, Looe, Paignton, Newquay, ST Ives w Wielkiej Brytanii.
Zwiedzali muzea, wystawy, podziwiali architekturę, roślinność, parki
krajobrazy.

- Podwyższenie kompetencji
zawodowych – 97%
- Możliwość nauki/udoskonalenia
znajomości języka obcego – 93%
- Możliwość poznania nowych osób
– 71%
- Podniesienie swojej wartości na
polskim rynku pracy – 66%
- Możliwość rozwinięcia
umiejętności osobistych, np.
adaptacji w nowym środowisku –
69%
- Możliwość mieszkania za granicą –
41%
- Duży związek pomiędzy
programem stażu a Twoim
programem nauczania – 43%
- Możliwość poznania innych metod
nauczania – 43%
- Czas trwania stażu był odpowiedni
– 24%

Grupa uczniów w Niemczech
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Wybrane komentarze uczestników
-Co do wycieczek, to najfajniejsza była do Berlina. W Berlinie było
ciekawie, dużo obcokrajowców. Zobaczyliśmy kawałek historii.
-Wyjazd na staż zostanie jedną z ciekawszych przygód mojego życia.
-Poznałem wielu wspaniałych ludzi, bardzo otwartych, którzy nauczyli
mnie, żeby nie bać się mówić w obcym języku.
-Było to dla mnie wyjątkowe doświadczenie, które zaowocuje w
przyszłości.
-W przyszłości chciałabym wrócić do tego miejsca.
-Doceniam możliwość podniesienia swojej wartości na polskim rynku
pracy.
-Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć udział w tym projekcie.
-Zdobyłam nowe umiejętności w przygotowaniu potraw.
-Poznałam nowe, zagraniczne potrawy – izraelskie, greckie, angielskie.
Ciągle robiłam coś nowego. Bardzo się cieszę, że zdecydowałam się tutaj
przyjechać.
-Dzięki programowi Erasmus+ Staż dla zawodowców, uzyskałam
wymarzoną pracę jako recepcjonistka hotelu pięciogwiazdkowego
w pięknej nadmorskiej miejscowości, skonkretyzowalam swoją ścieżkę
kariery oraz poszerzyłam kompetencje o biegłe używanie języka
angielskiego w rozmowie i piśmie, ponadto poznałam nową kulturę
i nowych ludzi, co sprawiło, że łatwiej mi nawiązać nowe znajomości.
- Otrzymałam propozycję pracy.
- Nie myślałem, że będzie tak fajnie.

Na podstawie raportów
uczniów
dzięki udziałowi w projekcie:
- dowiedziałem się lepiej, jak...:
myśleć logicznie i wyciągać wnioski
– 95%
- ..: znajdować rozwiązania w
trudnych lub nietypowych
sytuacjach – 97%
- .: zaplanować i przeprowadzić
samodzielnie proces nauki – 93%
- ..: wypowiadać się w sposób
kreatywny – 90%
- .: korzystać z Internetu, mediów
społecznościowych i komputerów,
np. w celach związanych z nauką,
pracą lub osobistych – 91%
- ..: komunikować się i wypowiadać
w języku ojczystym – 91%
- .: rozwinąć pomysł i wcielić go
w życie – 91%
- .: dostrzegać wartość innych kultur
– 98%
- .: współpracować w grupie – 97%
- .: planować i organizować zadania
i czynności – 95%
- Jestem bardziej pewny siebie i
przekonany o swoich
umiejętnościach – 98%
- Lepiej znam swoje mocne i słabe
strony – 97%
- Potrafię się lepiej adaptować i
odnajdywać w nowych sytuacjach –
93%
- Potrafię myśleć i analizować
informacje w sposób krytyczny –
95%
- Jestem bardziej tolerancyjny w
stosunku do innych osób i
zachowań – 98%
- Jestem bardziej ciekawy i otwarty
na nowe wyzwania – 97%
- Planuję aktywniej angażować się w
życie społeczne i polityczne w moim
środowisku – 95%
- Jestem bardziej zainteresowany
wydarzeniami na świecie – 93%
- Lepiej podejmuję decyzje – 91%
- Potrafię współpracować z osobami
z innych środowisk i kultur – 95%
- Poprawiłeś umiejętności
językowe? – 98% odp. twierdząco

Grupa uczniów w Wielkiej Brytanii

Certyfikaty
Uczniowie po zakończeniu staży otrzymali m.in.:
- certyfikat udziału w projekcie,
- Europass Moblność w języku polskim, niemieckim i /lub
angielskim,
-zaświadczenia odbytych kursów dodatkowych (języka, APT),
- referencje od pracodawców.
Uczniowie przygotowali swoje portfolio zawodowe.

Plany na przyszłość
Po sukcesie, jakim niewątpliwie dla uczniów i dla szkoły była
realizacja projektu, nasza placówka zamierza kontynuować
współpracę z organizacjami partnerskimi. Już w tej chwili
realizowany jest projekt, który to zakłada. Ogromnym atutem
projektu była możliwość udziału w działaniu uczniów różnych
typów szkół i profili, w których się kształcą. Będziemy kontynuować
współpracę z partnerami, gdyż oferują szeroki wachlarz
profesjonalnych miejsc praktyk dla wielu zawodów.

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie, tel. 63 243 32 68
www.zsb.lm.pl, 62-510 Konin, ul. Budowlanych 6

