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Analiza ankiety wstępnej  

 PRZED WYJAZDEM NA PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU  

 „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą 

szansą na sukces w karierze zawodowej” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nr projektu 2016-1-PL01-KA102-023902 

 

GRUPA BADANA: 16 uczniów  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie. 

CEL BADAŃ: 

Badanie ankietowe dotyczyło potrzeb i oczekiwań uczniów przed realizacją praktyk, oraz 

stopnia wiedzy na temat projektu. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW  

W zestawieniu podano liczbę uczniów udzielających poszczególnych odpowiedzi. 

 

Pytanie 1. Czy udostępnione do tej pory informacje o planowanym projekcie są 

wystarczające? Zaznacz odpowiedź w skali jeden do pięciu. 
1-0 osób 

2-1osoba 

3-3 osoby 

4-8 osób  

5-4 osoby 

 

Pytanie 2. W jaki sposób dowiedziałeś/łaś się o możliwości udziału w projekcie ? 

 

 

a. Od koordynatora projektu- 0 

b. od nauczyciela zaangażowanego w realizację projektu-14 

c. od kolegi/koleżanki-1 

d. ze strony internetowej szkoły-1 

 

Pytanie 3. Czy znane były Ci kryteria rekrutacji do udziału w projekcie? 

 

a. bardzo dobrze- 9 

b. dobrze- 6 

c. w niewielkim stopniu-1 

d. nieznane  

 

 

 

mailto:zsng@naftowka.pl


 

ZSP Nr 4, ul. Bohaterów Westerplatte 20,  38-402 Krosno  Strona 2 z 5  

tel/fax: (48) 13 432 19 25zsng@naftowka.pl 
 

 

Pytanie 4. Czego chciałbyś/łabyś dowiedzieć się o projekcie/mobilności (najważniejsze 

informacje, których nie znasz)? 

 

a. w jakim zakładzie odbywać się będzie staż -11 

b. czy będzie pomoc tłumacza- 4 

c. cele projektu, obowiązki, terminy szkoleń-5  

d. wszystkie szczegółowe informacje- 5  

e. czy na miejscu będzie dostępny Internet, komputer- 10 

f. wymagane dokumenty- 3 

g. ile wziąć pieniążków własnych, aby zaspokoić podstawowe potrzeby- 9 

h. dokładne godziny pracy- 3 

i. warunki mieszkaniowe-8  

j. ubezpieczenie-2 

k. jakie są warunki umowy stażowej-4 

l. opieka medyczna- 1  

m. czy za coś się płaci- 6 

n. czy można zwiedzać okolice we własnym zakresie, czy pokoje będą na pewno 2 

osobowe. 

Pytanie 5. Dlaczego chcesz uczestniczyć w praktykach zawodowych za granicą? 

Chciałbym/chciałabym: 

a. podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe-15 

b. poznać wykorzystanie najnowszych, innowacyjnych technologii w moim zawodzie-8 

c. poznać inne sposoby pracy-5 

d. poznać warunki pracy w innym kraju, wykorzystanie najnowszych, innowacyjnych 

technologii- 11 

e. poznać kulturę i historię Irlandii- 7 

f. podwyższyć swoje kompetencje językowe- 13  

g. zdobyć certyfikat-13 

h. nauczyć się samodzielności-7 

i. poznać nowych ludzi- 5 

j. zdobyć nowe doświadczenia zawodowe i życiowe-11 

k. zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy- 8 

Pytanie 6. Jakie korzyści może przynieść Ci uczestnictwo w praktykach zawodowych? 

a. zdobycie nowych doświadczeń-15 

b. poznanie nowych technologii-8 

c. podwyższenie swoich umiejętności z języka angielskiego-14 

d.  poznanie kultury i historii Irlandii- 5 

e. poznanie nowych ludzi-0 

f. nauczenie się samodzielności- 5 
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g. zdobycie lepszej pracy w przyszłości-11 

h. wzbogacenie indywidualnego CV- 12 

Pytanie 7. Jakie oczekiwania masz co do polepszenia swojej znajomości języka 

angielskiego? 

a. poznam nowe słownictwo i język zawodowy-10 

b. polepszę swoją znajomość języka angielskiego- 7 

c. utrwalę umiejętności posługiwania się językiem angielskim- 8 

d. w niewielkim stopniu poprawię swój język angielski- 2 

Pytanie 8. Czy uczestnictwo w praktykach pomoże podnieść Twoje umiejętności 

zawodowe? 

a. tak, pomoże-15 

b. nie, 

c. trudno powiedzieć-1 

Pytanie 9. Jakie masz obawy przed uczestnictwem w praktykach zawodowych? 

a. brak obaw-5 

b. boję się konwersacji w języku angielskim- 6 

c. tęsknota za domem-2 

d. poruszania się po nowym, nieznanym miejscu- 3 

e. praca w obcym przedsiębiorstwie-2 

Pytanie 10. Jakiego przygotowania pedagogicznego/wsparcia oczekiwałbyś/łabyś przed 

wyjazdem od organizatorów projektu ? 

a. informacji o kraju, obyczajach, ludziach-9 

b. bezstresowego prowadzenia zajęć-8 

c. pełnej informacji na temat realizowanego projektu- 9 

d. konwersacje językowe- 3 

e. informacji o placówce, w której odbędzie się staż oraz obowiązkach, które będą nas 

dotyczyć- 12 

f. zapoznania z programem pobytu, oraz informacjami z jakimi problemami mogę się 

spotkać-11 

g. radzenia sobie ze stresem- 2 

h. zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną- 2 

i. wsparcie lektora- 3 

j. wiedzy o kraju docelowym- 4 

k. informacji dotyczących cen w tym kraju- 7 
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WNIOSKI Z ANALIZY DANYCH 

 

 Uczniowie stwierdzili, że ich wiedza na temat projektu jest dobra. 

 

 W większości dowiedzieli się o projekcie od nauczyciela zaangażowanego w 

realizację tego projektu. 

 

 Uczniowie bardzo dobrze i dobrze znają kryteria rekrutacji. 

 

 Najbardziej interesuje ich: 

-w jakim zakładzie odbywać się będzie staż -11osób 

-czy na miejscu będzie dostępny Internet, komputer- 10 osób 

-ile wziąć pieniędzy własnych, aby zaspokoić podstawowe potrzeby- 9 osób 

-warunki mieszkaniowe-8 osób 

-cele projektu, obowiązki, terminy szkoleń-5 osób 

 Uczniowie uważają, że  uczestnictwo w praktykach zawodowych za granicą pozwoli 

im: 

-podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe-15 osób 

-podwyższyć swoje kompetencje językowe- 13 osób 

-zdobyć certyfikat-13 osób 

-wzbogacić swoje CV- 12 osób 

zdobyć lepszą pracę w przyszłości-11 

-poznać warunki pracy w innym kraju, wykorzystanie najnowszych, innowacyjnych 

technologii- 11osób 

-zdobyć nowe doświadczenia zawodowe i życiowe-11osób 

-zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy- 8 osób 

-poznać kulturę i historię Irlandii- 7 osób 

 Uczestnictwo w praktykach zawodowych za granicą przyniesie, według uczniów, 

same korzyści. 

 

 Uczniowie uważają, że polepszą  swoją znajomość języka angielskiego, poznają nowe 

słownictwo i język zawodowy. 

 

 

 W większości twierdzą, że  uczestnictwo w praktykach pomoże podnieść ich 

umiejętności zawodowe. 
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 Najbardziej obawiają się konwersacji w języku angielskim, w mniejszym stopniu 

poruszania się po nowym, nieznanym miejscu. 

 

 

 Od organizatorów projektu oczekują: 

-informacji o placówce, w której odbędzie się staż oraz obowiązkach, które będą ich --

dotyczyć- 12 osób, 

-zapoznania z programem pobytu, oraz informacjami z jakimi problemami mogą się 

spotkać-11 osób 

-pełnej informacji na temat realizowanego projektu- 9 osób 

-informacji o kraju, obyczajach, ludziach-9 osób 

-bezstresowego prowadzenia zajęć-8 osób 

-informacji dotyczących cen w Irlandii- 7 osób 

 

Opracowała: Urszula Fruga 
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