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Analiza wyników ankiety przed wyjazdem II grupy na praktyki zawodowe  

do Lizbony w dniach 20.05 – 09.06. 2018 

 

Ankietę przeprowadzono 24.04.2018 przed wyjazdem do Lizbony. W ankiecie wzięło 

udział 17 uczniów  ZSP Międzybórz: 13 to osoby II klasy technikum a 4 to uczennice I klasy 

Branżowej Szkoły I Stopnia  

Wszyscy uczestnicy uważają, że udostępnione informacje o planowanym projekcie są 

wystarczające a o możliwości udziału dowiedzieli się od nauczyciela. Tylko jedna osoba 

dowiedziała się o mobilności ze strony internetowej szkoły.  

Większość absolwentów chciałaby wiedzieć w jakim zakładzie pracy będzie odbywać 

się praktyka, jakie będą godziny pracy. Ciekawi są również czy będzie tłumacz, jakie będą 

warunki mieszkaniowe i czy będzie dostępny Internet i komputer. Dwie osoby chciałyby też 

wiedzieć jak funkcjonuje opieka medyczna. Generalnie wszyscy chcieliby znać jak najwięcej 

szczegółów wyjazdu. 

W uzasadnieniu chęci wyjazdu na staż najczęściej wskazywano podwyższenie 

kwalifikacji zawodowych i poznanie warunków pracy w innym kraju. Wielu uzasadniało chęć 

wyjazdu poznaniem kultury i historii Portugalii, ale też zdobyciem nowych doświadczeń 

zawodowych. Niektórzy stawiali też na naukę samodzielności i poznania nowych ludzi. 

Uczestniczy spodziewają się, że udział w stażu pozwoli wzbogacić ich CV. Wielu 

sądzi, że dzięki praktyce zagranicznej zdobędą lepszą pracę, nowe doświadczenia i nauczą się 

samodzielności. 

Większość absolwentów uznało, że dzięki mobilności utrwalą umiejętności 

posługiwania się językiem angielskim oraz, że poznają portugalski. 6 osób uznało, że w 

niewielkim stopniu poprawią swój język angielski. 

Niemal wszyscy respondenci stwierdzili, że udział w mobilności pomoże im podnieść 

swoje umiejętności zawodowe. Dwoje uczniów nie miała zdania. 

Obawy jakie najczęściej nurtowały uczestników wyjazdu na praktykę były 

konwersacje w języku obcym, obawy w związku z poruszaniem się po dużym mieście i prace 

w obcym przedsiębiorstwie. 6 osób twierdzi, że poza wymienionymi wcześniej będzie 

towarzyszyła im tęsknota za domem. Tylko jedna osoba nie ma żadnych obaw jeśli chodzi o 

uczestnictwo w mobilności. 

Zapytani czego oczekują od przygotowania pedagogicznego czy też wsparcia od 

organizatorów przed wyjazdem najczęściej odpowiadano: informacji o realizowanym 

projekcie, informacji o kraju, do którego wyjeżdżają i problemami z którymi mogą się 

spotkać a także jak radzić sobie ze stresem, wsparcia lektora - tłumacza. Tylko niewielu 

oczekuje konwersacji językowych.  
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