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Analiza ankiety nr 3  

 OCENA REALIZACJI 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 

realizująca miesięczne praktyki zawodowe w Sligo, w Irlandii w dniach 22.05-16.06.2017 r. 

 

CEL BADAŃ: 

Badanie ankietowe dotyczyło realizacji projektu dotyczącego staży w Irlandii na przełomie 

maja/czerwca 2017 roku 

OMÓWIENIE WYNIKÓW  

W zestawieniu podano liczbę uczniów udzielających poszczególnych odpowiedzi. 

 

Pytanie 1. Czy podczas stażu komunikowałaś/eś się w języku angielskim? 

a. tak   - 16 osób 

b. nie   - 0 osób 

 

Pytanie 2. Czy nauczyłeś/aś się czegoś nowego w dziedzinie Twojego zawodu na 

praktykach? 

a. tak   - 16 osób 

b. nie   - 0 osób 

 

Pytanie 3. Jak oceniasz warunki pobytu podczas projektu? (gdzie 1 oznacza ocenę 

najniższą, a 5 najwyższą). 

1 2 3 4 5 

 

0 osób 

 

0 osób 

 

0 osób 

 

6 osób 

 

10 osób 

 

Pytanie 4. Czy podobała Ci się miejscowość, w której odbywał się projekt? 

zdecydowanie tak  

a. tak   - 16 osób 

b. nie  - 0 osób 
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Pytanie 5. Czy odpowiada Ci taka forma praktyk organizowanych za granicą? 

zdecydowanie tak   

a. tak   - 16 osób 

b. nie   - 0 osób 

 

Pytanie 6. Jak oceniasz pracę polskich opiekunów? (gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5 

najwyższą). 

1 2 3 4 5 

 

0 osób 

 

0 osób 

 

1osoba 

 

4 osoby 

 

11 osób 

 

Pytanie 7. Jak oceniasz pracę irlandzkich opiekunów? (gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, 

a 5 najwyższą). 

1 2 3 4 5 

 

0 osób 

 

0 osób 

 

1osoba 

 

5 osób 

 

10 osób 

 

WNIOSKI Z ANALIZY DANYCH - PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

 

W ankiecie wzięli udział wszyscy uczestnicy stażu tj. 5 kobiet i 11 mężczyzn. 

Wszyscy stwierdzili, że komunikowali się w języku angielskim. 

100% ankietowanych uznało, że podczas praktyk nauczyło się czegoś nowego w dziedzinie 

swojego zawodu. Warunki pobytu podczas projektu zostały ocenione na dobre i bardzo dobre. 

Wszyscy byli zadowoleni z wyboru miejscowości w której odbywał się staż. Praca zarówno 

polskich jak i irlandzkich opiekunów została dobrze i bardzo dobrze oceniona. Swoje 

zaangażowanie w pracę podczas stażu uczniowie również ocenili bardzo wysoko. 
 
WNIOSKI 

Przygotowanie organizacyjne i merytoryczne do stażu zostało przeprowadzone bardzo 

dobrze. Stanowiska pracy były różnorodne, dlatego uczniowie z zainteresowaniem 

podejmowali kolejne działania i wyzwania. Czas wolny był właściwie i ciekawie 

zorganizowany. Podczas organizacji stażu dla drugiej grupy należy kierować się podobnymi 

kryteriami. 

 

Opracował zespół sprawujący nadzór pedagogiczny 

nad przebiegiem stażu w składzie:  

Magdalena Gajda 

Barbara Zarych 
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