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Projekt: Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów 
technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim 
jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014 – 2020.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja.

Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do 
potrzeb rynku pracy.

Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy konkursy horyzontalne.

Nazwa priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia 
do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów 
uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Cel główny projektu: Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w obszarze zawodów deficytowych, poprzez organizację 
staży uczniowskich u pracodawców, wycieczek zawodoznawczych, obozów naukowych i językowych 
dla uczennic i uczniów, a także szkolenia w ramach lokalnej sieci współpracy dla nauczycielek  
i nauczycieli przedmiotów zawodowych do 31.08.2019 r.

Wnioskodawca: Powiat Lubański.

Realizatorzy projektu: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu oraz Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

Termin realizacji: 02.01.2018 r. – 31.08.2019 r.

Projekt: Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów 
technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim 
adresowany był do minimum 100 uczniów i uczennic, 10 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów 
zawodowych z Technikum w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia  
i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej 
w Lubaniu1. Założenia projektu oparte były na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów w 
zawodach deficytowych. Projekt był odpowiedzią na diagnozę potrzeb edukacyjnych tych szkół, ich 
uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

 - płatne staże u przedsiębiorców na terenie Dolnego Śląska,

1 W skład ZSP im. KZL w Lubaniu wchodzą technika w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, 
technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik logistyk, liceum ogólnokształcące proobronne oraz branżowa szkoła I stop-
nia (kształcąca m.in. w zawodach: sprzedawca, fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz-tynkarz i innych)
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 - dwudniowe wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy stosujących innowacyjne rozwiązania 
technologiczne,

 - siedmiodniowe obozy naukowe (wg branż) pod kierunkiem pracowników naukowych,
 - siedmiodniowe obozy językowe branżowe.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych brali udział w pracach lokalnej sieci wsparcia i wymiany 
doświadczeń, w tym czterech szkoleniach z zakresu ICT, rozwijania kompetencji kluczowych u 
uczniów i innowacyjnych metod pracy.

Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni szkolnych, z których będą korzystać uczniowie 
3 zawodów, objętych wsparciem. 

Powiat Lubański zakłada, że poprzez realizację planowanych zadań projektowych nastąpi 
znaczący wzrost konkurencyjności uczniów objętych wsparciem na rynku pracy, co bezpośrednio 
przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie w zawodach deficytowych. Realizacja projektu 
przyczyni się także do poprawy efektywności kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim.

Korzyści dla uczniów i uczennic:

1. Możliwość ukończenia stażu w nowoczesnym przedsiębiorstwie i otrzymanie stypendium 
stażowego oraz certyfikatu ukończenia stażu.

2. Udział w dwudniowych wycieczkach zawodoznawczych do innowacyjnych przedsiębiorstw na 
terenie Dolnego Śląska.

3. Udział w obozach naukowych pod kierunkiem pracowników naukowych.

4. Udział w obozach językowych dla branży logistycznej, informatycznej lub gastronomicznej.

Korzyści dla nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych:

1. Udział w lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.

2. Uczestnictwo w szkoleniach zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

3. Możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonej pracowni dydaktycznej.
 

Korzyści dla szkoły:

1. Lepiej przygotowani do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu kształcenia uczniowie.

2. Poprawa warunków pracy dydaktycznej dzięki udziałowi nauczycieli w cyklu szkoleń oraz 
doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

3. Doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt komputerowy i multimedialny na ogólną kwotę ponad 
67.000 zł. Dodatkową korzyścią z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej będzie promocja szkoły w środowisku, regionie i kraju.

W ramach projektu opracowano wzorcowe programy staży uczniowskich dla zawodów objętych 
wsparciem; raportów ilustrujących obraz skuteczności działań podjętych i realizowanych w projekcie 
oraz prezentowanego Poradnika. 
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Jedną z form wsparcia zrealizowaną w ramach projektu: Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści 

– zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego 
rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim, była realizacja płatnych staży zawodowych  
w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesny sprzęt i oprogramowanie komputerowe, 
prowadzących działalność marketingową i gwarantujących wysoką jakość doskonalenia 
zawodowych umiejętności praktycznych. Wsparciem objęci zostali uczniowie kształcący się w 
zawodach: technik logistyk, technik informatyk i technik żywienia i usług gastronomicznych. 
Staże zorganizowano zgodnie z założeniami merytorycznymi ujętymi we wzorcowych programach 
(zostaną zaprezentowane w dalszej części poradnika), opracowanych przez nauczycieli przedmiotów 
zawodowych i przedstawicieli pracodawców, nie tylko na potrzeby realizacji Projektu, lecz także do 
wykorzystania w obszarze kształcenia zawodowego w przyszłości.

2.1. Wyzwania w zakresie nawiązywania współpracy szkoły z pracodawcami
Najważniejszym wyzwaniem w zakresie nawiązywania współpracy z pracodawcami jest 

zainicjowanie kontaktu pomiędzy szkołą a wybranym zakładem pracy. W tym kontekście wydaje 
się więc oczywiste, iż konieczna jest gruntowna zmiana w podejściu i mentalności pracodawców, 
zazwyczaj nastawionych na chwilową i doraźną aktywność na polu współpracy ze szkołami. 
Zadaniem odpowiedzialnych społecznie pracodawców powinno być bowiem inicjowanie współpracy 
ze szkołami, wychodzenie im naprzeciw oraz prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej, odnośnie 
swoich potrzeb kompetencyjnych. W Polsce takie działania wciąż nie są jednak normą, a pracodawcy 
w wielu przypadkach uważają, że to na szkole spoczywa odpowiedzialność, nie tylko za odpowiednie 
nauczanie dopasowane do potrzeb rynku pracy, ale także za kontakt z pracodawcą i nawiązanie 
współpracy z firmą. Jest to przekonanie błędne, a doświadczenia państw europejskich udowadniają, 
iż w ogromnym stopniu odpowiedzialność ta spoczywa na pracodawcach.

2.2. Bariery we współpracy pracodawców ze szkołami
Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, bezrobocie młodzieży oraz poważne trudności  

w rekrutacji osób posiadających kompetencje zawodowe poszukiwane przez pracodawców, niektóre 
przedsiębiorstwa decydują się na wprowadzenie programów edukacyjnych, mających na celu 
organizację praktyk dla młodych ludzi. Przykładem działań, gdzie pracodawca nie tylko angażuje się 
w praktyczne przygotowanie zawodowe uczniów bądź absolwentów oraz wpływa na kształt programu 
praktyk czy też staży i dostosowanie ich do swoich potrzeb, jest projekt: Praktyczni Powiatowi 
Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form 
praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim. W dalszej części publikacji omówiona 
zostanie procedura organizacji staży, uwzględniająca rolę pracodawców w przygotowaniu i realizacji 
tej formy wsparcia.

Wciąż jednak w przeważającej większości współpraca pracodawców ze szkołami jest 
incydentalna, doraźna i niezorganizowana, nawiązywana z reguły podczas praktyk zawodowych 
ujętych w podstawie programowej. Po stronie pracodawców występuje wiele barier związanych  



Staże uczniow
skie

7

z nawiązywaniem i prowadzeniem działań zmierzających do długofalowej współpracy ze szkołami. 
Należy więc dążyć do tego, aby wskazane poniżej bariery eliminować, a współpracy pracodawców 
ze szkołami nadać charakter regularny, długofalowy, celowy i nieprzypadkowy.

Do barier leżących po stronie pracodawców należą m.in.:

a. krótkofalowe myślenie przedsiębiorców nastawione na przetrwanie i zabezpieczenie bieżącej 
działalności firmy,

b. niska świadomość na temat korzyści dla pracodawcy, płynących z myślenia o kompetencjach 
pracowników w przedsiębiorstwie w dłuższej perspektywie,

c. czynnik finansowy, czyli zbyt małe nakłady przeznaczane przez firmy na współpracę ze szkołami,
d. zbyt mała wiedza na temat korzyści płynących ze współpracy ze szkołami zawodowymi (jedna 

z metod zapobiegania niedoborowi wykwalifikowanych pracowników),
e. brak wypracowanych wzorców udziału przedsiębiorstw w dyskusji na temat potrzeby współ-

pracy szkół z pracodawcami,
f. mała motywacja przedsiębiorców do aktywnego udziału w dyskusji o kwalifikacjach/kompe-

tencjach,
g. niski poziom społecznej odpowiedzialności biznesu,
h. skomplikowane i długotrwałe procedury, które towarzyszą nawiązaniu współpracy, w tym rów-

nież biurokracja zarówno w firmach, jak i szkołach,
i. problemy organizacyjne po stronie pracodawcy, w tym brak odpowiedniej struktury, miejsca, 

jednostki lub osoby odpowiedzialnej za kwestie współpracy z uczelniami lub szkołami średni-
mi, a także brak odpowiednich warunków do organizacji praktyk,

j. brak wiedzy pracodawców na temat możliwości brania udziału w opracowywaniu programów 
praktyk i staży,

k. zastrzeżenia odnośnie postawy i wiedzy nauczycieli (w opinii pracodawców nie  wykazują oni 
zainteresowania praktyczną nauką zawodu, nie są na bieżąco, nie śledzą trendów, nie są zain-
teresowani uzupełnianiem wiedzy, a czasem nawet nawiązaniem współpracy z pracodawcami),

l. trudności z dostosowaniem programu praktyk i staży do faktycznych możliwości danego pra-
codawcy,

m. brak gratyfikacji zachęcających pracodawców do większego zaangażowania się w proces 
kształcenia zawodowego.

2.3. Staże uczniowskie jako działanie umożliwiające eliminację barier
Wieloletnie doświadczenia we współpracy z pracodawcami wskazują, że pracodawcy inicjują 

kontakt ze szkołami w dwóch sytuacjach: gdy sami potrzebują pracowników, bądź gdy są czynnie 
zaangażowani w życie społeczności lokalnej. Ten ostatni aspekt wydaje się być bardzo ważnym, gdyż 
stosunkowo często jest on wymieniany, jako czynnik zachęcający do współpracy ze szkołą. W związku 
z tym, należy dążyć do tego, aby w środowisku pracodawców zostały podjęte działania, prowadzące 
do wyeliminowania barier występujących po ich stronie, a także do zwiększenia świadomości na 
temat korzyści płynących ze współpracy szkół z pracodawcami.
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a. merytoryczne – zachęcanie pracodawców do realizacji projektów unijnych, programów edu-
kacyjnych oraz innych form zaangażowania się w proces kształcenia i egzaminowania uczniów, 
dostosowanych do specyfiki danej branży i potrzeb regionu; tworzenie klastrów, platform wy-
miany wiedzy, jednostek inicjujących i koordynujących współpracę ze szkołami, będących źró-
dłem wiedzy na temat potrzeb branży bądź regionu, opartych na zarządzaniu zasobami ludzki-
mi i potencjale młodych,

b. działania o charakterze informacyjno-promocyjnym – zwiększanie świadomości przedsię-
biorców na temat celu, możliwości i sposobów współpracy ze szkołami, jak również zachęca-
nie do myślenia o kompetencjach pracowników w dłuższej perspektywie. 

Należy podkreślić, iż działania informacyjno-promocyjne są niedocenianym aspektem we 
współpracy świata biznesu z sektorem edukacji. Odpowiednie upowszechnianie dobrych praktyk, 
wskazywanie istniejących możliwości i mierzalnych efektów takich rozwiązań, w dłuższej 
perspektywie, mogłoby ustanowić pewien model funkcjonowania  i ogólnie przyjętą zasadę 
wpisującą się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Istotnym aspektem działań informacyjno-
promocyjnych dotyczących współpracy pracodawców ze szkołami jest kierowanie przekazu do 
wszystkich interesariuszy rynku pracy. Aby było to działanie skoordynowane i zakrojone na szeroką 
skalę, komunikację należy prowadzić nie tylko w gronie pracodawców, ale również w środowisku 
szkolnym na dwóch poziomach:

a. wewnętrznym – na terenie szkoły i społeczności lokalnej, poprzez uczniów, rodziców i pra-
cowników szkoły,

b. zewnętrznym – poprzez promowanie dobrych praktyk, efektów i osiągnięć powstałych ze 
współpracy szkoły z pracodawcami, indywidualnych sukcesów uczniów i nauczycieli.

Nie ulega przy tym wątpliwości, że na aktualnym poziomie świadomości społecznej odnośnie 
potrzeby współpracy szkół z pracodawcami (bądź jej braku), oczekiwanie na samoistne zmiany jest 
niecelowe, a prawdopodobieństwo zmiany funkcjonujących praktyk i przekonań pracodawców,  
w kontekście inicjowania współpracy, niewielkie. Dlatego też rozwój współpracy szkół  
z pracodawcami powinien być przedmiotem działania wszystkich interesariuszy rynku pracy,  
w tym również instytucji otoczenia biznesu, bądź instytucji pośredniczących w kontaktach z grupami 
pracodawców. Pośrednictwo w nawiązywaniu i inicjowaniu współpracy pracodawców ze szkołami 
jest więc szczególnie istotne. Kwestia ta była jednym z ważniejszych zagadnień podjętych w projekcie: 
Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez 
organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim.



Staże uczniow
skie

9

Studium przypadku 

Zdiagnozowanie poziomu wiedzy i potrzeb „na wejściu” – przypadek projektu „Praktyczni, 
Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez 
organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” 2

W dniach 15-28.02.2018 r., w celu zdiagnozowania potrzeb edukacyjno-zawodowych 
oraz zaplanowaniu działań wspierających, wśród uczniów kształcących się w zawodach objętych 
wsparciem projektowym, przeprowadzono odpowiednie ankiety.

W badaniu wzięło udział 188 uczniów czteroletniego technikum w zawodach: 

a. technik logistyk – 93 uczniów,
b. technik żywienia i usług gastronomicznych – 44 uczniów,
c. technik informatyk – 51 uczniów.

Z analizy ankiet wynika, że uczniowie – mogąc wskazać 4 formy wsparcia – najchętniej 
wybierali udział w: 

a. czterotygodniowych płatnych stażach zawodowych – 175 wskazań,
b. dwudniowych wycieczkach zawodoznawczych – 172 wskazania,
c. pięciodniowych obozach naukowych – 133 wskazania,
d. siedmiodniowych obozach językowych branżowych – 108 wskazań.

Rysunek 1. Wybór preferowanych form wsparcia. Źródło: opracowanie własne.

2 W dniach 15-28.02.2018 r. wśród uczniów kształcących się w zawodach objętych wsparciem w ramach projektu: Praktyczni,  
Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju 
zawodowego w powiecie lubańskim, przeprowadzono badanie ankietowe mające na celu zdiagnozowanie potrzeb edukacyjno-zawo-
dowych młodzieży oraz zaplanowanie działań wspierających. 

29%

30%

18%

23%

wycieczki zawodoznawcze staże obóz językowy obóz naukowy
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wszystkim  w trakcie roku szkolnego – 145 uczniów;  w okresie wakacji – 95 uczniów.

60%

40%

w trakcie roku szkolnego w trakcie wakacji

 

Rysunek 2. Wybór terminu stażu.  Źródło: opracowanie własne.

Z analizy ankiet wynika, że uczniowie najchętniej wzięliby udział w stażu organizowanym 
poza miejscem zamieszkania, jeśli koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia zostaną pokryte 
ze środków projektu. Taką opcję wybrało 158 uczniów. Natomiast 157 wzięłoby  udział w stażu 
organizowanym poza miejscem zamieszkania, jeśli ze środków projektu zostaną pokryte tylko koszty 
dojazdu. Znacznie mniej uczniów, bo tylko 46 wyraziło  chęć realizacji płatnych staży w miejscu 
zamieszkania.

 

13%

43%

44%

w miejscu zamieszkania

poza miejscem zamieszkania pokryty koszt dojazdu

poza miejscem zamieszkania pokryte pełne koszty

Rysunek 3. Wybór miejsca odbywania staży.  Źródło: opracowanie własne.
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Diagnoza potrzeb, zaprezentowana w powyższym studium przypadku, stanowi przesłankę 
do rozpoczęcia organizacji staży uczniowskich, jako najbardziej oczekiwanej formy wsparcia  
w projekcie: Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów 
techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim.

2.4. Procedura organizowania staży uczniowskich
Staże zawodowe w ramach projektu: Praktyczni, Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans 

na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego  
w powiecie lubańskim, skierowane zostały do uczniów czteroletniego  technikum kształcących się  
w zawodach:

a. technik żywienia i usług gastronomicznych,
b. technik informatyk. 
c. technik logistyk,

Uczniowie realizowali staże w wymiarze 160 godzin zgodnie z programem stażu dla zawodu, 
w którym się kształcą, opracowanym przez nauczyciela przedmiotów zawodowych i przedstawiciela 
pracodawcy (programy stażów omówione zostaną w dalszej części poradnika). Staże odbywały się  
w przedsiębiorstwie, instytucji, zakładzie pracy, dostosowanym do możliwości zrealizowania 
programu. Celem staży było podniesienie poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczennic/
uczniów i zdobycie przez nich doświadczenia w pracy w warunkach rzeczywistych dla danej profesji. 
Staż zawodowy w przedsiębiorstwie jest, jak powszechnie wiadomo, znakomitą formą kształcenia 
praktycznego, uzupełniającą potencjał edukacyjny szkoły. Staże odbywane w ramach projektu były 
na bieżąco monitorowane i wspierane merytorycznie przez szkołę.

W procedurze organizowania staży zawodowych ujęto następujące etapy:

I. Opracowanie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa uczniów we wsparciu organizowanym  
w ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie 
uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie 
lubańskim” w ramach działania 10.4.1.RPO WD 2014-2020 wraz z następującymi załącznika-
mi:

1. Dzienniczek stażu.

2. Certyfikat dla ucznia potwierdzający ukończenie stażu.

3. Zgoda rodzica na udział niepełnoletniego dziecka w stażu realizowanym poza miejscem 
zamieszkania.

4. Wzór umowy między organizatorem stażu (PCE) a stażystą.

5. Harmonogram realizacji staży zawodowych.

II. Udział uczniów w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z Regulaminem.
III. Wybór pracodawców zapewniających stażyście: odpowiednie stanowisko pracy zgodne  
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w niezbędny sprzęt; zaplecze; park maszynowy; pomieszczenia techniczne (umożliwiające 
realizację programu stażu i spełniające potrzeby stażystów, wynikające ze specyfiki zadań 
przez nich wykonywanych).

IV. Ustalenie przez szkołę w porozumieniu z pracodawcami harmonogramu realizacji staży. 
V. Zawarcie pisemnej umowy pomiędzy stronami zaangażowanymi w realizację staży, w której 

są wskazane co najmniej: liczba godzin stażu, okres realizacji, miejsce jego odbywania oraz 
zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na staż.

VI. Opracowanie programów staży wspólnie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w po-
szczególnych branżach oraz przedstawicieli pracodawców.

VII. Zawarcie pisemnej umowy pomiędzy uczniami zakwalifikowanymi do udziału w stażach,  
a ich organizatorem, tj. Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu (w przypadku ucznia 
niepełnoletniego umowę stażową z organizatorem stażu podpisuje także rodzic; wyraża on 
również zgodę na udział swojego niepełnoletniego dziecka w stażu realizowanym poza miej-
scem zamieszkania).

VIII. Wyznaczenie przez zakład pracy, przyjmujący stażystę, opiekuna stażysty.
IX. Możliwość przeprowadzenia przez zakład pracy rozmów kwalifikacyjnych i wyboru uczniów 

na staż zawodowy z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów, np. wieku uczniów.
X. Prowadzenie przez uczniów dzienniczka stażu oraz przedstawianie go opiekunowi do kon-

troli, w celu weryfikacji wykonywanych  ćwiczeń, a także sprawdzenia innych elementów  
o charakterze merytorycznym.

XI. Złożenie przez ucznia (ostatni dzień stażu zawodowego) dzienniczka u zakładowego opie-
kuna stażu w celu wystawienia odpowiedniej oceny (strona zatytułowana „zaświadczenie  
o ocenie z odbytego stażu”, stanowiącej integralną część dzienniczka stażu).

XII. Na zakończenie stażu wydanie przez opiekuna certyfikatu potwierdzającego jego realizację 
zawierające: datę rozpoczęcia i zakończenia stażu zawodowego, liczbę godzin, nazwę pro-
jektu i programu operacyjnego, w ramach, którego był realizowany, nazwę zakładu pracy/
przedsiębiorstwa, w którym realizowany był staż.

XIII. Wypełnienie przez uczestnika projektu ankiety ewaluacyjnej.

2.5.Wzory dokumentów 
Podstawowym i pierwszym dokumentem wypracowanym na potrzeby realizacji staży 

uczniowskich był, wspomniany już, Regulamin  rekrutacji i uczestnictwa uczniów we wsparciu 
organizowanym w ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans 
na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego 
w powiecie lubańskim” w ramach działania 10.4.1.RPO WD 2014-2020 wraz z następującymi 
załącznikami:

1. Załącznik nr 1 – Programy stażu (wg specjalności: PROGRAM STAŻU dla zawodu technik 
logistyk 333107; PROGRAM STAŻU dla zawodu technik informatyk 351203; PROGRAM 
STAŻU dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404).
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2. Załącznik nr 2 – Dzienniczek stażu.
3. Załącznik nr 3 – Certyfikat. dla ucznia potwierdzający ukończenie stażu. 
4. Załącznik nr 4 – Zgoda rodzica na udział niepełnoletniego dziecka w stażu realizowanym poza 

miejscem zamieszkania.
5. Załącznik nr 5 – wzór umowy między organizatorem stażu (PCE) a STAŻYSTĄ.
6. Załącznik nr 6 – harmonogram realizacji staży zawodowych.

Stworzenie Regulaminu miało na celu uporządkowanie wszelkich działań związanych  
z realizacją tej formy wsparcia. Na potrzeby projektu przyjęto następującą budowę dokumentu:

1. Postanowienia ogólne (wymieniono tu m.in. branże biorące udział we wsparciu, czas trwania 
stażu, cele oraz warunki przystąpienia do projektu).

2. Przygotowanie miejsca i terminów staży (wskazano gdzie i kiedy organizowane są staże; kto 
ponosi koszty dojazdu i zakwaterowania w przypadku staży wyjazdowych; kto odpowiada za 
planowanie, rekrutację i organizację staży).

3. Obowiązki ucznia realizującego staż (wymieniono i opisano zadania stażysty, których re-
alizacja była niezbędna do zaliczenia stażu oraz inne zasady, w tym  BHP, których należało 
przestrzegać podczas odbywania stażu).

4. Obowiązki firmy/zakładu pracy, w którym realizowany jest staż zawodowy (zamieszczo-
no szczegółowe informacje określające do czego zobowiązuje się zakład pracy przyjmujący 
ucznia na staż; obowiązki opiekuna stażysty; dokumenty konieczne do przygotowania w pro-
cesie organizowania i realizacji stażu).

5. Obowiązujące załączniki (wymieniono na początku niniejszego podrozdziału).

Opracowanie wzorów obowiązujących załączników polegało przede wszystkim na stworzeniu 
dokumentów przejrzystych, zrozumiałych, zgodnych z założeniami projektu oraz pozwalających 
uporządkować działania związane z realizacją staży uczniowskich.  

Załącznik nr 1 – Program stażu (wg specjalności, tj. PROGRAM STAŻU dla zawodu technik 
logistyk  333107; PROGRAM STAŻU dla zawodu technik informatyk  35120; PROGRAM STAŻU 
dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 343404) zostanie omówiony szczegółowo  
w następnym podrozdziale. 

Załącznik nr 2 – Dzienniczek stażu to, z punktu widzenia ucznia, najważniejszy dokument, 
ponieważ, zgodnie z Regulaminem, uczeń odbywający staż zobowiązany jest do prowadzenia 
dzienniczka na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go do okresowej kontroli. 
Zakładowy opiekun stażu swoim podpisem potwierdza w dzienniczku wykonywanie zadań przez 
ucznia. Dzienniczek stażu jest dostępny dla opiekuna stażu wskazanego przez przedsiębiorcę oraz 
Koordynatora ds. młodzieży z ramienia szkoły. W ostatnim dniu stażu zawodowego uczeń składa 
dzienniczek u zakładowego opiekuna stażu w celu wystawienia przez niego oceny.
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Analiza jednego z dokumentów związanych z realizacją staży uczniowskich – Dzienniczek 
stażu opracowany na potrzeby projektu: „Praktyczni,  Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans 
na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego 
w powiecie lubańskim”.

Załącznik nr 2 do Regulaminu staży zawodowych w ramach projektu: Praktyczni Powiatowi 
Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form 
praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim w ramach działania 10.4.1.RPO WD 
2014-2020

Nazwa zakładu pracy: ……………………………………………………

Adres zakładu pracy: …………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna stażu: …………………………………………

                                         DZIENNICZEK STAŻU

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………….

Klasa: …………………………………………………………….

Nazwa szkoły: ……………………………………………………

Nazwa zawodu: ………………………………………………….

PRZEBIEG STAŻU

Data Liczba godzin Opis wykonywanych czynno-
ści w danym dniu stażu 

……………………………..

Podpis ucznia-stażysty

Potwierdzenie realizacji w/w zadań w czasie odbywania stażu przez ucznia

 ………………………………………                               ……………………………………

                 Data                                                                            Opiekun stażysty

Strona 
tytu owa

Ucze  realizuje s ta   w wymiarze 160 godzin zgodnie z  programem s ta u dla zawodu, 
w którym s i  kszta ci. Zatem w tabeli nale y opisa  ka dy dzie  odbywania sta u w 
nast puj cych po sobie dniach (z wy czeniem sobót, n iedziel oraz dni ustawowo 
wolnych od pracy). Opisywane czynno ci musz  by  zgodne z programem s ta u.

Uwaga: Ucze  realizuj cy s ta  zawodowy wykonuje zadania zawodowe w zak adzie 
pracy  nie d u ej n i :
a. 6 godzin dziennie –p oni ej 16 roku ycia,
b. do 8 godzin dziennie  (po uko czeniu 1 6 lat).
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…………………………………                                                           ...……………………

               pieczęć zakładu                                                                                miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU ZAWODOWEGO

Zaświadcza się, że uczeń/uczennica ............................................................................................

                                                                               (nazwisko i imię ucznia)

odbył/a staż zawodowy w    .......................................................................................................

                                                         (nazwa zakładu pracy, w którym realizowany był staż)

W okresie od ………………. do ………………. w wymiarze 160 godzin

Uzyskał/a ocenę ze stażu  * ........................................................

                                                      (ocenę wpisać słownie)

Opinia o praktykancie:

…………………………………………………………………………………………………

                                                                ………………………………………………

                     (pieczęć i podpis opiekuna stażu z  zakładu pracy)

*obowiązująca skala ocen: (najwyższa)celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, 

niedostateczny(najniższa)

Załącznik nr 3. Certyfikat dla ucznia potwierdzający ukończenie stażu. Dokument istotny 
z punktu widzenia potwierdzenia doświadczenia zawodowego w późniejszej karierze zawodowej 
ucznia (może stanowić załącznik do CV). Prawidłowo przygotowany certyfikat powinien zawierać 
następujące elementy:

Integralna część 
Dzienniczka stażu 

stanowiąca podstawę 
zaliczenia stażu

Imię i nazwisko ucznia,  
data urodzenia

Nazwa zawodu
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Termin realizacji  
oraz wymiar godzin

Nazwa projektu

Nazwa i adres zakładu pracy

Pieczątka i podpis

Miejsce i data wystawienia 
certyfikatu

Rysunek 4. Elementy certyfikatu potwierdzającego ukończenie stażu. Opracowanie własne.

Załącznik nr 4. Zgoda rodzica na udział niepełnoletniego dziecka w stażu realizowanym 
poza miejscem zamieszkania jest dokumentem niezbędnym w przypadku realizacji stażu przez 
uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze 18 roku życia. Powinna zostać złożona przed podpisaniem 
umowy oraz musi uwzględniać wszystkie istotne informacje dotyczące stanu zdrowia, bezpieczeństwa 
dziecka oraz odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez ucznia postanowień regulaminu. 

Deklaracja opiekuna prawnego: 

1. Wyrażam zgodę aby moje dziecko/podopieczny(a) wziął/wzięła udział w stażu zawodowym  
w ramach projektu: Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie 
uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie 

Przykładowa deklaracja, będąca 
elementem zgody rodzica ucznia 

niepełnoletniego



Staże uczniow
skie

17

lubańskim w ramach działania 10.4.1.RPO WD 2014-2020.
2. Oświadczam, iż biorę pełną odpowiedzialność za dziecko podczas całego pobytu w miejscu  

odbywania stażu oraz miejscu zakwaterowania. 
3. Moje dziecko/podopieczny ma następujące wymagania/potrzeby (jeśli nie, proszę wpisać 

„nie dotyczy”) :

- specjalne wymagania żywieniowe: 

…………………………………………………………………………………………………

- alergie na leki, proszę je wymienić:

…………………………………………………………………………………………………

 Jeśli Państwa dziecko/ podopieczny wymaga stałego leczenia, proszę o podanie szczegółów:

…………………………………………………………………………………………………

W przypadku chorób przewlekłych prosimy, aby dziecko miało ze sobą historię choroby.

Jeżeli Państwa dziecko/ podopieczny(a) wymaga szczególnej opieki medycznej lub 
jakiegokolwiek wsparcia, proszę wskazać o jaki rodzaj opieki chodzi (informacja ta nie stanowi 
podstawy do wykluczenia udziału w projekcie, a jedynie jest elementem mającym na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa):

…………………………………………………………………………………………………

Leki przyjmowane na stałe przez dziecko (proszę o wypisanie wszystkich przyjmowanych 
leków wraz z dawkowaniem):

…………………………………………………………………………………………………

4. Wyrażam zgodę, aby moje dziecko/podopieczny(a) został(a) odesłana/y do domu w następują-
cych okolicznościach:
a. naruszenia regulaminu odbywania stażu,

b. zachowania uznanego za nieodpowiednie lub obraźliwe dla pozostałych uczestników, 
zachowania zagrażającego innym lub uszkodzenia jakikolwiek majątku;

c. jeżeli nastąpi taka konieczność z powodów medycznych.

W przypadku punktów A i B przyjmuję pełną odpowiedzialność i zobowiązuję się do pokrycia 
związanych z tym kosztów.

5. Zobowiązuje się poinformować organizatorów stażu zawodowego o wszelkich nowych oko-
licznościach dotyczących zdrowia, jakie wystąpią pomiędzy podpisaniem poniższego oświad-
czenia a rozpoczęciem stażu.

6. Zgadzam się aby moje dziecko/podopieczny(a) w następstwie wypadku, choroby lub sytuacji 
wymagającej leczenia otrzymało leki zgodne z zaleceniami lekarza, mogło być poddane za-
biegom dentystycznym, chirurgicznym, a także mogło otrzymać leki znieczulające lub było 
poddane zabiegowi transfuzji krwi i innym zabiegom niezbędnym do ratowania życia.
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8. Zgadzam się na samodzielne wyjścia  z miejsca zakwaterowania syna/córki w czasie wolnym 

od stażu w przedsiębiorstwie. 
9. Zgadzam się i poniosę koszty ewentualnego przejazdu na Pogotowie Ratunkowe do Szpitala  

i z powrotem syna/córki środkiem masowego transportu (np.Taxi).
10. Dane kontaktowe w przypadku sytuacji kryzysowej:

Imię i nazwisko:

Relacja z uczestnikiem:  

Tel. domowy:   

Tel. do pracy:   

Tel. komórkowy:  

Alternatywne dane kontaktowe (gdyby nie można było się skontaktować z rodzicem/opiekunem):

Imię i nazwisko:   

Relacja z uczestnikiem:  

Tel. domowy:   

Tel. do pracy:   

Tel. komórkowy:  

11. Oświadczam, iż biorę odpowiedzialność i ponoszę koszty szkód materialnych wyrządzonych 
przez dziecko pozostające pod moją opieką, a nieobjęte ubezpieczeniem.

12. Wyrażam zgodę, aby moje dziecko było fotografowane i jego wizerunek został wykorzystany 
do celów związanych z realizacją i promocją projektu. 

13. Zostałem poinformowany, że każdy z uczestników zobowiązany jest do odbywania staży za-
wodowych w wyznaczonym miejscu i godzinach oraz przestrzegania wszystkich zasad obo-
wiązujących w miejscu pracy – zgodnie z zasadami ustalonymi przez pracodawców.

14. Podczas pobytu na stażu  obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych  
i zażywania substancji psychoaktywnych.

15. Każdy z uczestników zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania opiekuna/koor-
dynatora projektu o nieprawidłowościach i problemach w miejscu odbywania stażu i miejscu 
zakwaterowania.

16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu miejsca zakwaterowania.

Załącznik nr 5. Wzór umowy między organizatorem stażu (PCE) a STAŻYSTĄ, to dokument 
zawierający podstawowe elementy umowy cywilno-prawnej: datę i miejsce zawarcia, określenie 
stron, przedmiot umowy, czas trwania, obowiązki stron, kwotę wynagrodzenia należnego za staż, 
sankcje za nieprzestrzeganie postanowień umowy, podpisy stron. 

Ostatni z dokumentów stanowiących załączniki regulaminu to załącznik nr 6. Harmonogram 
realizacji staży zawodowych. W celu większej przejrzystości dokument sporządzony został  
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w formie tabelarycznej, ze wskazaniem terminów staży uczniowskich, podziałem na branże uczniów 
oraz pracodawców realizujących staż. Harmonogram sporządzono bazując na diagnozie potrzeb 
omawianej w podrozdziale 3.3. Staże uczniowskie jako działanie umożliwiające eliminację barier 
z uwzględnieniem planu pracy szkoły i możliwości pracodawców. 

2.6. Opracowanie programów staży uczniowskich
Wspominanym już dokumentem były programy stażu (wg specjalności, tj. dla zawodu technik 

logistyk 333107; dla zawodu technik informatyk 351203 oraz dla zawodu technik żywienia i usług 
gastronomicznych 343404). Zgodnie z założeniami projektu program stażu powinien uwzględniać 
nie tylko podstawę programową dla danego zawodu, ale też zawierać treści wykraczające poza jej 
zakres. Realizacja treści programowych powinna być możliwa w ciągu 160 godzin przewidzianych 
w Regulaminie. Ponadto w dokumencie powinny znaleźć się ćwiczenia praktyczne przewidziane 
do wykonania przez ucznia, a stanowiące jeden z warunków zaliczenia stażu. Program w części 
teoretycznej powinien zostać napisany przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, specjalistów w 
danej branży, natomiast w części praktycznej przez przedstawicieli pracodawców. Biorąc pod uwagę 
powyższe warunki, podjęto proces tworzenia programów według następującego porządku:

I. Wybór osób odpowiedzialnych za przygotowanie części teoretycznej programów stażu dla 
poszczególnych branż (po jednym nauczycielu przedmiotów zawodowych z każdej branży 
objętej wsparciem).

II. Wybór pracodawców odpowiedzialnych za przygotowanie części praktycznej programu stażu 
dla poszczególnych branż (kontakt mailowy, telefoniczny, osobisty).

III. Opracowanie schematu programu (tytuły i zawartość poszczególnych rozdziałów).
IV. Opracowanie części teoretycznej i praktycznej programu stażu z uwzględnieniem warunków 

jego realizacji, możliwości pracodawców oraz treści podstawy programowej).
V. Akceptacja treści programów przez Kierownika merytorycznego projektu. 
VI. Publikacja programów przez PCE w Lubaniu. 
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Prezentacja fragmentów publikacji jednego z programów stażu – Program stażu dla zawodu 
technik logistyk opracowany na potrzeby projektu: „Praktyczni,  Powiatowi Profesjonaliści – 
zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego 
rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” 3

3 Program opracowany przez Monikę Połetek, nauczyciela przedmiotów zawodowych w ZSP im. KZL w Lubaniu oraz Karinę Frą-
czek, Zastępcę Kierownika ds. Logistyki, Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. 

Fragment publikacji PCE –
informacje dotyczące zawodu 

oraz autorów programu
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Spis treści – fragment 
publikacji PCE 
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Przykładowe zadania dla ucznia 
do modułu 6. Doskonalenie i 
optymalizacja procesów 
logistycznych z wykorzystaniem 
strategii japońskich- moduł 
wykraczający poza podstawę 
programową
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2.7. Narzędzia do ewaluacji staży uczniowskich
Ewaluacja pozwala na zebranie informacji na temat jakości i adekwatności osiągniętych 

wyników. To najlepszy sposób na to, aby sprawdzić, czy projekt odpowiadał na faktyczne potrzeby danej 
grupy osób i został zrealizowany poprawnie. Ewaluacja pomaga również podnieść jakość przyszłych 
inicjatyw. W trakcie badania można bowiem zidentyfikować najsłabsze punkty przedsięwzięcia, aby 
w przyszłości odpowiednio je skorygować. Warto pamiętać, że dobra ewaluacja:

1. Podnosi jakość projektu, pokazując jego słabe i mocne strony.
2. Pomaga zrealizować działania projektowe zgodnie z przyjętymi założeniami.
3. Pozwala sprawdzić, czy zaplanowane aktywności zakończyły się powodzeniem.
4. Umożliwia ocenę jakości rezultatów, a przez to lepsze rozpowszechnianie wyników.
5. Umożliwia poprawę jakości kolejnych projektów.
6. Pozwala dowiedzieć się, co o projekcie myślą sami uczestnicy.
7. Umożliwia poznanie opinii o zrealizowanych działaniach innych grup docelowych i potencjal-

nych interesariuszy.

Rysunek 5. Narzędzia ewaluacji. Źródło: opracowanie własne.

Jako podstawowe narzędzie do ewaluacji formy wsparcia w postaci staży uczniowskich wykorzystano 
ankietę dla uczniów.4 Młodzież uczestnicząca w badaniu odpowiadała na następujące  pytania:

1. Czy w Twojej ocenie pracodawca zapewnił Ci odpowiednie warunki do realizacji stażu zawo-
dowego tj. stanowiska szkoleniowe były wyposażone w nowoczesne urządzenia, sprzęt, narzę-
dzia i materiały?

 □ tak

4 Ankieta opracowana przez Kierownika merytorycznego projektu Małgorzatę Gut-Twardowską oraz Koordynatora ds. młodzieży 
Edytę Juncewicz-Trelę.
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 □ raczej nie
 □ nie
 □ trudno powiedzieć

2. Czy podczas stażu wykonywałeś/-aś zadania związane z wybranym przez siebie zawodem 
zgodnie z otrzymanym programem  stażu?

 □ tak
 □ raczej tak
 □ raczej nie
 □ nie
 □ trudno powiedzieć

3. Jak oceniasz zaangażowanie opiekuna stażu w przygotowanie Ciebie do właściwej realizacji 
programu stażu? Oceń w skali 1-5. Zaznacz krzyżykiem X na wybranym punkcie skali.

Uzasadnij swoją ocenę:………………………………………………………..

4. Czy w trakcie stażu miałaś/eś możliwość zdobycia nowych umiejętności zawodowych?
 □ tak
 □ nie

Jeżeli tak, to wymień je………………………………………………………

5. Czy zdobyte umiejętności będą przydatne w Twojej przyszłej pracy zawodowej?
 □ tak
 □ raczej tak
 □ raczej nie
 □ nie
 □ trudno powiedzieć

6. Czy – według Ciebie – udział w stażu zwiększy Twoje szanse na rynku pracy?
 □ tak   
 □ raczej tak
 □ raczej nie
 □ nie

o trudno powiedzieć

7. Określ w skali od 1 do 5 poziom swojego zadowolenia z odbytego stażu:                          
(1-niezadowolony, 5-bardzo zadowolony). Zaznacz krzyżykiem (X)

0                 1                 2                 3                 4                 5

0                 1                 2                 3                 4                 5
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8. Czy udział w stażu jest – według Ciebie – odpowiednią formą zdobywania umiejętności i do-
świadczenia zawodowego?

 □ tak   
 □ raczej tak
 □ raczej nie
 □ nie
 □ trudno powiedzieć

9. Jak odbyty staż wpłynął na Twoje myślenie o zawodzie? ………………………
10. Chciałabym/chciałbym jeszcze powiedzieć o stażu:……………………………

W prezentowanej ankiecie zastosowano w większości pytania zamknięte ponieważ uczniowie 
zdecydowanie chętniej udzielają odpowiedzi mając gotowe warianty. Narzędzie ograniczono 
do 10 pytań, aby nie zniechęcać badanych. Badanie było anonimowe, aby uzyskać większe 
prawdopodobieństwo szczerych odpowiedzi. Niezbędnym elementem ankiety była metryczka, 
uwzględniająca branżę, w której odbywany był staż. Pozwoliła ona na zweryfikowanie oceny formy 
wsparcia w poszczególnych zawodach. 

 Kolejnym narzędziem ewaluacji były przygotowane przez uczniów prezentacje. Po 
zakończeniu stażu przedstawiali oni wykonane przez siebie projekty na lekcjach przedmiotów 
zawodowych. Prezentacje podlegały ocenie. Sporządzono je według następującego schematu  
(z którym młodzież została zapoznana przed rozpoczęciem stażu):

1. Opis zakładu pracy (nazwa, adres, branża, przedmiot działalności, forma organizacyjno-prawna).
2. Struktura organizacyjna.
3. Zadania wykonywane podczas stażu.
4. Nabyte umiejętności.
5. Ocena własna.
6. Ciekawostki i zdjęcia.

Opisywana forma ewaluacji umożliwiła uczniom prezentację efektów odbycia stażu szerszemu 
gronu, zaprezentowanie swoich doświadczeń, zdobytych umiejętności, była też doskonałym punktem 
wyjścia do dyskusji i wymiany spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami staży u różnych pracodawców. 
Ponadto młodzież miała możliwość dokonać nie tylko oceny formy, ale też samooceny, niezbędnej 
do stwierdzenia celowości udziału w stażu. 

Narzędzie ewaluacyjne w postaci ankiety zostało skierowane również do pracodawców. Do 
wzięcia udziału w badaniu zaproszono osoby pełniące rolę opiekunów stażu. Zawarto w niej 6 pytań 
– z czego 5 miało charakter pytań zamkniętych.5 

1. Czy podczas stażu realizowanego w Państwa Firmie uczniowie wykonywali zadania związane 
z wybranym przez siebie zawodem zgodnie z otrzymanym programem stażu?

 □ tak
   

5 Ankieta opracowana przez Kierownika merytorycznego projektu Małgorzatę Gut-Twardowską oraz Koordynatora ds. młodzieży 
Edytę Juncewicz-Trelę.
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 □ raczej nie
 □ nie
 □ trudno powiedzieć

2. Jak Państwo oceniają zaangażowanie ucznia/-ów w wykonywaniu zadań zawodowych związa-
nych z  realizacją  programu stażu? Prosimy o ocenę w skali 1-5. i zaznaczenie krzyżykiem X 
na wybranym punkcie skali.
0                 1                 2                 3                 4                 5

Prosimy o uzasadnienie swojej oceny, uwagi:

…………………………………………………………………………………………

3. Czy – według Państwa – zdobyte przez uczniów podczas stażu umiejętności będą przydatne  
w ich przyszłej pracy zawodowej?

 □ tak   
 □ raczej tak
 □ raczej nie
 □ nie
 □ trudno powiedzieć

4. Czy – według Państwa – udział  uczniów w stażu, zwiększy ich szanse na rynku pracy?
 □ tak   
 □ raczej tak
 □ raczej nie
 □ nie
 □ trudno powiedzieć

5. Czy udział w stażu jest – według Państwa  – odpowiednią formą zdobywania przez uczniów 
umiejętności i doświadczenia zawodowego?                    

 □ tak   
 □ raczej tak
 □ raczej nie
 □ nie
 □ trudno powiedzieć

6. Prosimy o uwagi dotyczące programu stażu i podzielenie się własnymi refleksjami na temat 
przebiegu i realizacji przez uczniów płatnych staży zawodowych w ramach projektu PPP.
………………………………………………………………………………………… 

Jako narzędzie ewaluacji przyjęto również Konferencję podsumowującą projekt. Miała ona 
na celu prezentację efektów wszystkich zrealizowanych form wsparcia oraz spotkanie i wymianę 
doświadczeń pomiędzy stronami zaangażowanymi w projekt tj. Starostwo Powiatowe w Lubaniu, 
PCE w Lubaniu, pracodawców, nauczycieli i uczniów ZSP im. KZL w Lubaniu. 
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Omówione formy ewaluacji zaliczyć można do tzw. ewaluacji końcowej (ex-post), polegającej 
na ocenie projektu, po jego zakończeniu. Pozwala ona nie tylko określić jakość realizacji projektu 
i jej zgodność z założeniami wniosku, ale przede wszystkim dokonać merytorycznej oceny 
wypracowanych efektów, a także zbadać poziom i zasięg oddziaływania projektu.  

Oprócz ewaluacji ex-post  w projekcie dokonano również ewaluacji wstępnej (ex-ante).

Ewaluacja wstępna pozwala na oszacowanie, czy i w jakim stopniu zaplanowane do realizacji 
działania zakończą się powodzeniem i spełnią założone cele. Warto przeprowadzić ją np. podczas 
opracowywania założeń projektu lub też planowania konkretnych aktywności (np. mobilności, 
szkoleń dla uczestników lub konferencji upowszechniających).

2.8. Przykład dobrych praktyk – realizacja staży uczniowskich w Dr. Schneider 
Automotive Polska Sp. z o.o.

Dr. Schneider Automotive Polska to rodzinna niemiecka firma o międzynarodowym zasięgu 
działania – wiodący producent elementów z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Zatrudnia ponad 3600 osób w 10 krajach na 4 kontynentach. Dr. Schneider Automotive Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Radomierzu k. Jeleniej Góry to jeden z zakładów produkcyjnych grupy, będący 
pracodawcą dla ponad 1300 specjalistów. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja 
części samochodowych z tworzyw sztucznych, dla takich potentatów z branży, jak: Mercedes, BMW, 
Volkswagen, Daimler-Chrysler, Audi, Renault, Ford. Jest to zakład pracy wykorzystujący najnowsze 
technologie, natomiast Centrum Badawczo-Rozwojowe jest w fazie nieustającego rozwoju. 

Firma obsługuje branżę produkcyjną, motoryzacyjną, projektowanie i wdrażanie oraz 
wprowadza najnowocześniejsze rozwiązania w zarządzaniu całym łańcuchem dostaw. Dlatego 
też okazała się doskonałym miejscem do realizacji zadań przewidzianych programem stażu  
w zawodzie technik logistyk w projekcie Praktyczni,  Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans 
na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego  
w powiecie lubańskim.

Po wstępnych rozmowach z kierownictwem firmy podpisana została umowa, a następnie 
rozpoczęto pracę nad stworzeniem programu stażu. Część teoretyczna opracowana została przez 
nauczyciela przedmiotów logistycznych, natomiast za część praktyczną odpowiadał kierownik 
ds. logistyki w partnerskim zakładzie. Obie strony wielokrotnie konsultowały się ze sobą w celu 
uzgodnienia najlepszej formy programu i ustalenia zadań możliwych do realizacji. 

Celem programu było przygotowanie ucznia do podjęcia zadań zawodowych w branży 
logistycznej. Zgodnie z podstawą programową absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik 
logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących przedsięwzięć: 

1. Planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw.
2. Zarządzania zapasami.
3. Organizowania prac związanych z gospodarką magazynową.
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dukcyjnych.

5. Zarządzania gospodarką odpadami.
6. Planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospo-

darczych i administracyjnych. 

W związku z powyższym staż powinien odbywać się w instytucjach i przedsiębiorstwach 
zajmujących się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania 
się towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku  
w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej 
wymiany. Technik logistyk powinien umieć dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz 
optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań 
logistyka należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik 
logistyk analizuje stan zapasów i zarządza nimi, obsługuje zamówienia i organizuje transport, 
wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.  

Zadania logistyka to również organizacja produkcji począwszy od zaopatrzenia w surowce  
i materiały, poprzez harmonogramowanie produkcji, nadzorowanie jej prawidłowego przebiegu oraz 
kontrolowanie pod względem ilościowym i jakościowym partii produkcyjnych.  

Realizacja praktyki zawodowej jest możliwa również w przedsiębiorstwach sektora 
transportowego, firmach zajmujących się transportem i spedycją. 

Wobec konieczności ochrony środowiska, stanowiska pracy dla przyszłych techników logistyków 
przewidziane są także w przedsiębiorstwach zajmujących się odzyskiwaniem, zabezpieczaniem  
i utylizacją odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.  

Z powyższego wynika, że stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości 
przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. Przedsiębiorstwem umożliwiającym 
uczniom realizację różnorodności powyższych zadań okazał się Dr. Schneider Automotive Polska 
Sp. z o.o. Potwierdza to opracowany we współpracy z firmą program stażu:
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Nazwa modułu Zakres wykonywanych zadań Ilość godzin
Bhp, ochrona 
ppoż., ochrona 
środowiska i 
ergonomia na 
stanowisku 
logistyka

 - Zasady BHP.
 - Zasady ochrony przeciwpożarowej.
 - Zasady ochrony środowiska.
 - Zasady ergonomii.
 - Zadania i uprawnienia instytucji.
 - Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy.
 - Instytucje i służby działające w zakresie ochrony środo-

wiska.
 - Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP.
 - Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie BHP.
 - Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowi-

sku pracy logistyka.
 - Ergonomia na stanowisku pracy.
 - Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 - Przepisy prawa dotyczące BHP.
 - Przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej  

i ochrony środowiska.
 - Pierwsza pomoc.

8

Podstawy prowadze-
nia działalności logi-
stycznej

 - Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową.
 - Regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobo-

wych.
 - Przepisy prawa dotyczące tajemnicy służbowej i ochrony 

danych osobowych.
 - Prawo podatkowe.
 - Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej.
 - Marketing mix.
 - Ekonomika przedsiębiorstw.

8

 - Łańcuch logistyczny.
 - Zintegrowany łańcuch dostaw.

4

 - Zasady prowadzenia dokumentacji biurowej.
 - Urządzenia biurowe.
 - Branżowe programy komputerowe.
 - Oprogramowanie komputerowe w pracy biurowej.
 - Korespondencja służbowa.
 - Archiwizacja dokumentów.

4

 - Organizacja spotkań służbowych.
 - Kultura zawodu. 4
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i magazynowe

 - Budynki i budowle magazynowe.
 - Podstawowe i uzupełniające usługi magazynowe.
 - Wyposażenie magazynu podstawowe i pomocnicze.
 - Rozmieszczanie zapasów w magazynie.
 - Odpowiedzialność pracowników magazynu.

12

 - Kanały dystrybucji.
 - Zasady współpracy w kanale dystrybucji.
 - Zasady lokalizowania centrum dystrybucji.
 - Najważniejsze centra dystrybucji w kraju i za granicą.
 - Dokumenty procesów dystrybucji.
 - Zasady przepływu dokumentacji.
 - Zasady sporządzania i przechowywania dokumentacji.

12

 - Środki transportu.
 - Przewozy ładunków specjalnych i niebezpiecznych.
 - Urządzenia przeładunkowe i manipulacyjne.
 - Systemy monitorowania i rejestrowania ładunków.
 - Wykorzystanie map drogowych i szlaków komunikacyj-

nych, rozkładów jazdy przewozów regularnych.
 - Zasady doboru środków technicznych do wykonania 

procesów transportowych.
 - Międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków  

i wymiany danych.
 - Oznaczenia przewożonych ładunków.

8

 - Regulacje prawne dotyczące przepływu, przechowywa-
nia i ochrony informacji.

 - Zasady gospodarki odpadami.
 - Zasady sporządzania dokumentów w jednostkach gospo-

darczych.

4

 - Przepisy i zasady dotyczące organizacji transportu pasa-
żerskiego. 4
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Procesy produkcji  - Opracowanie planu zakupów zgodnie z zapotrzebowa-
niem materiałowym.

 - Opracowanie harmonogramu produkcji.
 - Opracowanie procedur zakupowych.
 - Dokonanie optymalnego doboru dostawców.
 - Dobieranie urządzeń technicznych do procesu produkcji.
 - Dobieranie systemu odprowadzania odpadów do syste-

mu produkcji i rodzaju odpadów.
 - Dobieranie systemów informatycznych do formy organi-

zacji produkcji.
 - Normy i procedury jakości.
 - Wyznaczanie parametrów oceny sprawności przepły-

wów produkcyjnych.
 - Wyznaczanie parametrów do oceny jakości wyrobu.
 - Oprogramowanie służące do sporządzania ewidencji  

i dokumentacji przepływów produkcyjnych.
 - Ewidencjonowanie przepływów produkcyjnych.

44

Doskonalenie i opty-
malizacja procesów 
logistycznych z wyko-
rzystaniem strategii 
japońskich

 - Zastosowanie strategii Kaizen w celu udoskonalania  
i sterownia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.

 - Gospodarowanie zapasami i optymalizacja dostaw z wy-
korzystaniem strategii Just In Time.

 - Produkcja wg czasu taktu (Takt Time).
 - Kanban, jako metoda kontroli procesu produkcyjnego.
 - SMED (Single-Minute Exchange Of Die), jako metoda 

odchudzania produkcji (Lean Production).
 - Jidoka, jako system usprawniający proces produkcji.
 - Poka Yoke, jako metoda zapobiegania wadom i pomył-

kom.
 - TPM (Total Productive Maintenance), jako metoda słu-

żąca zapewnieniu maksymalnej efektywności maszyn  
i urządzeń.

48

Razem 160

Bardzo ważnym elementem współpracy okazało się również to, że w opisywanym 
przedsiębiorstwie istniała możliwość realizacji treści wykraczających poza podstawę programową – 
Doskonalenie i optymalizacja procesów logistycznych z wykorzystaniem strategii japońskich.

Omawiając współpracę z Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. nadmienić należy, że  
w odróżnieniu od innych przedsiębiorstw, ta firma zorganizowała dla uczniów dodatkową rekrutację 
oraz jako jedyna postawiła warunek pełnoletniości stażystów. We wskazanym przez przedstawicieli 
terminie, uczniowie aplikujący na staż składali CV i listy motywacyjne. Po selekcji dokonanej przez 
dział HR, wybrani kandydaci zostali zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy odbywały się 
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ie na terenie szkoły, pracownicy działu HR przyjechali aby poznać nie tylko uczniów, ale też specyfikę szkoły. 

W wyniku rekrutacji, do udziału w stażach zakwalifikowano 12 uczniów, ustalając następujący 
harmonogram: po – 2 osoby w lipcu i sierpniu oraz po – 4 osoby we wrześniu i listopadzie. 

Staż w Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. został najwyżej oceniony przez  młodzież. Uczniowie 
kształcący się w zawodzie technik logistyk, jako nowe umiejętności zawodowe wymieniali:

a. korzystanie z branżowego oprogramowania, 
b. archiwizację dokumentów,
c. pracę w Excelu, 
d. awizację dostaw,
e. obsługę sprzętu magazynowego (wózek elektryczny, inne),
f. pracę jako nawigatora kierowcy, 
g. obsługę systemu magazynowego,
h. obsługę urządzeń biurowych,
i. poznanie strategii japońskich.

Z wypowiedzi uczniów wynikało również, że opiekun stażu był mocno zaangażowany w pełnienie 
swojej funkcji, pomagał, objaśniał i wspierał, był profesjonalny oraz dbał o realizację programu stażu. 

Nie tylko uczniowie pozytywnie oceniają pobyt w Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. staż. Oto 
fragment biuletynu zakładowego:

W 2018 roku uczestniczyliśmy w ciekawym projekcie z obszaru kształcenia zawodowego: „Praktyczni 
Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form 
praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”. Projekt został przygotowany przez Powiatowe 
Centrum Edukacyjne w Lubaniu i jest realizowany przy współpracy z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Kombatantów Ziemi Lubańskiej. 

Realizacja bardzo udanego projektu:

Jedną z form wsparcia w ramach projektu skierowaną do uczniów kształcących się m.in. w zawodzie 
technik logistyk, jest realizacja płatnych staży zawodowych. Kształcenie przebiega zgodnie z założeniami 
merytorycznymi ujętymi we wzorcowych programach, które zostały opracowane przez nauczycieli przedmiotów 
zawodowych i przedstawicieli pracodawców na potrzeby realizacji projektu oraz do wykorzystania w obszarze 
kształcenia zawodowego w przyszłości. Program stażu dla zawodu technik logistyk został opracowany 
w części teoretycznej przez panią Monikę Połetek, nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, a w części praktycznej przez pracownika 
Dr. Schneider  Automotive  Polska Sp. z o.o. panią Karinę Frączek, Zastępcę Kierownika ds. Logistyki.  

W okresie od lipca do listopada 2018 roku 12 uczniów ZSP w Lubaniu przez okres czterech 
tygodni poznawało tajniki pracy specjalistów logistyków. Nasi stażyści podkreślają, że najciekawszą 
częścią realizowanego programu stażu okazało się udoskonalanie i sterowanie procesami logistycznymi  
w przedsiębiorstwie. 

Zacytujmy Olę i Anetę, uczennice trzeciej klasy technikum:

Staż, który realizowaliśmy, pozwolił nam zobaczyć, na czym polegają zadania wykonywane przez 
logistyków w realnych warunkach pracy.
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Dużo działań w obszarze kształcenia zawodowego:

Współpraca ze szkołą w Lubaniu to przykład jednej z wielu aktywności w dziedzinie edukacji zawodowej 
Dr. Schneider Automotive Polska. (…)

Dzięki powyższym działaniom uczniowie i studenci mogą  poznać rzeczywiste warunki pracy, zapoznać 
się z nowoczesnymi technologiami, a w konsekwencji podjąć bardziej świadomą decyzję co do kierunku,  
w jakim chcieliby się rozwijać. Jednocześnie dla naszej firmy jest to szansa na przekonanie osób z największym 
potencjałem, żeby w przyszłości zdecydowały się dołączyć do naszego zespołu, a tym samym związać się na 
dłużej z naszym regionem.
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3.1. Warunki organizacji, współpraca pomiędzy szkołą a uczelnią
Obóz naukowy, jak każda inna forma rozwoju intelektualnego człowieka, wymaga prawidłowego 

procesu przygotowawczego, zarówno na etapie tworzenia ram tematycznych, nawiązania współpracy 
z partnerami, jak i podczas samej fazy implementacji. W przypadku obozów naukowych istotnym 
etapem jest nawiązanie współpracy pomiędzy odpowiednimi podmiotami, tak aby w maksymalnym 
stopniu zachować element „naukowości”. Gwarantem tego jest najczęściej podjęcie współpracy  
z uczelnią wyższą o randze uniwersytetu lub instytutem naukowym.

Nawiązanie współpracy może odbywać się w oparciu o jeden z modeli, które różnią się liczbą 
podmiotów zaangażowanych w realizację obozów naukowych oraz lokalizacją centrum koordynacji 
takiego przedsięwzięcia. Możemy wyróżnić:

1. Model trójstronny – instytucja publiczna (samorządowa, rządowa)/społeczna (stowarzyszenie, 
fundacja, itp.) – szkoła średnia – uczelnia wyższa.

2. Model dwustronny – szkoła średnia – uczelnia wyższa.
W modelu trójstronnym, jeden z podmiotów (najczęściej instytucja publiczna/społeczna), pełni 

rolę wiodącą w zakresie realizowanego projektu/programu. Występuje jako koordynator projektu, 
nadzoruje budżet i harmonogram, rozlicza projekt, itp. To on zwykle aplikuje o środki zewnętrzne 
potrzebne na realizację założeń danego programu. Dwa pozostałe ogniwa tego modelu to uczestnicy 
(uczniowie, nauczyciel) i wykonawcy (pracownicy naukowi i dydaktyczno-naukowi uczelni 
wyższych).

 

Rysunek 6. Model trójstronny realizacji obozów naukowych. Źródło: opracowanie własne.
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W przypadku modelu dwustronnego jedna ze szkół, oprócz tego że jest uczestnikiem projektu, 
pełni w nim rolę wiodącą i przejmuje kompetencje koordynatora w zakresie realizowanego 
przedsięwzięcia. Najczęściej jest to ta instytucja, która np. uzyskała dofinansowanie zewnętrzne 
projektu i występuje jako realizator jego zapisów.

Rysunek 7. Model dwustronny realizacji obozów naukowych. Źródło: opracowanie własne.

Przyjęcie odpowiedniego modelu współpracy warunkuje kolejne etapy realizacji obozów 
naukowych. Są wśród nich jednak takie działania, które można uznać za standardowe dla prawidłowej 
realizacji obozów. Do najważniejszych kroków, na które należy zwrócić uwagę zalicza się: 

I. Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie tematyki obozu.
II. Nawiązanie współpracy z uczelnią, instytutem naukowym, itp., który posiada potencjał na-

ukowy odpowiadający zdiagnozowanemu zapotrzebowaniu tematycznemu oraz podpisanie 
listu intencyjnego, umowy o współpracy lub dokumentu o podobnym charakterze, który bę-
dzie stanowił podstawę współpracy.

III. Przygotowanie regulaminu obozów.
IV. Ustalenie programu obozów, w tym harmonogramu obozu.
V. Przeprowadzenie obozów.
VI. Podsumowanie obozu z ewaluacją efektów „na wyjściu”.

I. Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie tematyki obozów stanowi kluczowy etap realizacji całego 
przedsięwzięcia. Źle rozpoznany poziom wiedzy odbiorców przed uczestnictwem w obozie oraz źle 
zdefiniowane potrzeby, spowodują błędne dopasowanie tematyki obozów, co z kolei nie pozwoli  
w pełni zaspokoić oczekiwać uczestników i nie wpłynie na podniesienie poziomu ich kompetencji. 
Rozpoznanie potrzeb w zakresie tematyki obozów może mieć następująca postać:

1. Dedykowaną:
a. badanie zapotrzebowania ze strony uczniów:
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w wyniku badań i wywiadów z uczniami/uczestnikami obozów,
 - wynikające z chęci rozwoju zainteresowań, jako element wzmacniający samorozwój 

uczniów/uczestników;
b. badanie zapotrzebowania ze strony instytucji zgłaszającej uczestników w celu wzmocnienia 

profilu kształcenia określonych specjalności (specjalizacji) w szkołach o ustalonym profilu
2. Zdefiniowaną – wpisanie się uczestników obozów naukowych w tematykę przewidzianą 

w zapisach danego projektu/programu naukowo-dydaktycznego, realizowanego przez 
koordynatora projektu np. ze środków zewnętrznych.

W pierwszym przypadku nośnikiem informacji o tematyce obozów mogą być: sami uczniowie 
(wariant: a) lub władze szkoły, pedagodzy, opiekunowie (wariant: b), którzy wskazują te obszary 
tematyczne, które ich zdaniem powinny być wzmocnione podczas realizacji obozów naukowych 
– tzw. badanie „na wejściu”. Te dwa podejścia mają charakter diagnostyczny i w dużo większym 
stopniu mogą przyczynić się do wypełnienia luki poznawczej, jaka zostanie ujawniona na etapie 
badania potrzeb uczniów. Badania odbywają się w tych przypadkach najczęściej przy wykorzystaniu 
narzędzia jakim jest kwestionariusz ankiety. 

Trzecie podejście jest najmniej korzystne, gdyż uczestnik musi „wpisać się” w zakres 
tematyczny obozu, który z góry został zdefiniowany i niekoniecznie każdy z elementów jest dla niego 
wartościowy i może przyczynić się do poniesienia jego kompetencji.

Studium przypadku
 

Zdiagnozowanie poziomu wiedzy i potrzeb „na wejściu” – przypadek projektu: „Praktyczni,  
Powiatowi Profesjonaliści (PPP) – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez 
organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”. 6

W przypadku omawianego projektu badanie „na wejściu” odbyło się przy wykorzystaniu 
kwestionariusza ankiety, wypełnionego przez uczniów bezpośrednio przed udziałem w tej formie 
wsparcia.

Celem tej części badań było uzyskanie od uczestników informacji dotyczących:

1. Dotychczasowego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających wiedzę zawodową. 
2. Samooceny w zakresie aktualnego poziomu wiedzy zawodowej, w branży w której się kształci.
3. Powodów zgłoszenia się na branżowy obóz naukowy.

W analizowanym projekcie, tematyka obozów została ustalona w oparciu o wyniki badań 
zapotrzebowania instytucji zgłaszającej uczestników, tj. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im 

6 Zaprezentowane dane są wynikiem analizy dokonanej w dniach 18.02-21.02.2019 r. w oparciu o informacje uzyskane z kwestiona-
riuszy ankiet wypełnionych przez uczniów uczestniczących w obozach naukowych zorganizowanych w ramach projektu: Praktyczni, 
Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju 
zawodowego w powiecie lubańskim. Obozy obyły się w okresie 28.01-01.02.2019 r.
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Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu (tematyka dobrana pod kątem zapotrzebowania szkoły 
w zakresie prowadzonych zawodów).

W ramach badania przeprowadzonego w dniach 18-21.02.2019 r., w którym wzięło udział 
łącznie 30 uczniów czteroletniego technikum – po 10 uczniów w każdym z prowadzonych zawodów, 
tj.: technik logistyk (TL), technik informatyk (TI) oraz technik żywienia i usług gastronomicznych 
(TG), uzyskano następujące wyniki:

Na pytanie w zakresie dotychczasowego uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających 
wiedzę zawodową, ponad połowa (18 na 30 osób, tj. 60%) uczniów wskazała, że w trakcie 
dotychczasowej nauki w szkole była lub jest uczestnikiem dodatkowych zajęciach rozwijających 
wiedzę zawodową. 

Analizując wyniki w ramach poszczególnych branż, należy zauważyć, że najwyższy odsetek 
osób wskazujący uczestnictwo w dodatkowych formach rozwijających wiedzę zawodową dotyczy 
zawodu technik logistyk (9 na 10 badanych wskazało takie uczestnictwo). W przypadku zawodu 
technik żywienia i usług gastronomicznych było to 6 osób na 10. Jedynie w przypadku zawodu 
technik informatyk liczba osób, która nie brała udziału w dodatkowych formach rozwoju przewyższa 
tę uczestniczącą. Graficzną prezentację wyników przedstawia rysunek 3. 

Rysunek 8. Liczba uczniów w poszczególnych zawodach w podziale na uczestniczących i nie uczestniczących 
w dodatkowych zajęciach i formach wsparcia zwiększających wiedzę zawodową z danej branży. Źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatu Lubańskiego – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu oraz 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.  
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uczniowie wskazali na: 

 - obozy naukowe realizowane w innych projektach (zajęcia na Politechnice w ramach ZDŚ), 
 - staże zawodowe (ZDŚ, PPP), 
 - praktyki zawodowe (w  tym zagraniczne np. w Hiszpanii  i Austrii),  
 - fakultatywne praktyki na promach, 
 - szkolenia branżowe, 
 - obsługa szkolnych uroczystości (technik żywienia i usług gastronomicznych),
 - zajęcia z zakresu ekonomii, 
 - kursy z zakresu: barista, barman i kelner, 
 - udział w konsultacjach  z zakresu doradztwa zawodowego (REGSI), 
 - warsztaty dotyczące zakładania własnej działalności, 
 - konkursy zawodowe, np. „Mistrzowie Logistyki” (technik logistyk).

Drugie pytanie dotyczyło oceny, w skali od 1 do 5, aktualnego stanu wiedzy zawodowej 
uczniów. Wśród najczęściej udzielanych odpowiedzi pojawiała się ocena 3 – połowa uczestników (15 
osób) na takim poziomie oceniała swoją wiedzę. W dalszej kolejności uczniowie wskazywali ocenę 
4 (10 osób) oraz ocenę 2 (3 osoby). Oceny 1 i 5 zostały wskazane jednostkowo. 

Rysunek 9. Ocena poziomu własnej wiedzy zawodowej dokonana przez uczniów poszczególnych branż. Źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatu Lubańskiego – Powiatowe Centrum Edukacyjne w 
Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

Warto zauważyć, że najwyższą samoocenę posiadają uczniowie technikum logistycznego 
(przeciętna ocena w grupie to 3,7), najniższą zaś uczniowie z technikum żywienia i usług gastronomicznych 
(przeciętna ocena w grupie to 2,8). Przedstawiciele branży informatycznej oceniają swoją wiedzę na 
3,2. Szczegółowy rozkład ocen z podziałem na poszczególne branże przedstawia rysunek 4. 
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Ostatnie pytanie w ankiecie „na wejściu” dotyczyło głównych powodów zgłoszenia się na 
branżowy obóz naukowy. Uczniowie mieli możliwość zaznaczenia kilku z zaproponowanych 
odpowiedzi, tj.:

a. ciekawy program (tematyka) obozu i proponowane metody zajęć,
b. umiejętności wyniesione z obozu  mogą być przydatne w mojej  przyszłej pracy zawodowej,
c. łatwiej mi będzie dostać pracę w moim zawodzie,
d. efektywny i przydatny  sposób na spędzenie części ferii zimowych (przyjemne z pożytecznym), 
e. namówił/a mnie kolega/koleżanka,
f. inny (jaki?).

Łącznie uczniowie dokonali 69 wskazań, przy czym najczęściej udzielane odpowiedzi 
to „ciekawy program obozu” i „proponowane metody zajęć” (23 wskazania, 33% udzielonych 
odpowiedzi) oraz „umiejętności wyniesione z obozu  mogą być przydatne w mojej  przyszłej pracy 
zawodowej” (20 wskazań, 29% odpowiedzi). Rozkład procentowy wszystkich odpowiedzi prezentuje 
rysunek 5.

 Rysunek 10. Przyczyny uczestnictwa w branżowych obozach naukowych (n=69, istniała możliwość wskazania więcej 
niż jednej odpowiedzi). Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatu Lubańskiego – Powiatowe 

Centrum Edukacyjne w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

W przypadku odpowiedzi „inne” (2 odpowiedzi) uczniowie wskazali: „rodzice mi kazali” oraz 
„zapisała mnie dziewczyna”.

Analizując odpowiedzi z punktu widzenia poszczególnych branż można zauważyć, że ich 
rozkład jest bardzo zbliżony. Jedynie w przypadku odpowiedzi „umiejętności wyniesione z obozu  
mogą być przydatne w mojej  przyszłej pracy zawodowej” rzadziej była ona zaznaczana przez uczniów 
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dostać pracę w moim zawodzie”. Szczegóły rozkład odpowiedzi wg branż prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Przyczyny uczestnictwa w branżowych obozach naukowych z podziałem na poszczególne zawody.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatu Lubańskiego – Powiatowe Centrum Edukacyjne 

w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

II. Kolejnym istotnym krokiem na ścieżce realizacji obozów naukowych jest nawiązanie formalnej 
współpracy pomiędzy instytucjami, które będą realizatorami idei tychże obozów. Zwykle następuje 
to poprzez podpisanie listu intencyjnego lub umowy o współpracy pomiędzy podmiotami. Dokumenty 
takie zwykle mają charakter ogólny, nakreślający potencjalne możliwe obszary współdziałania  
i wspierania się instytucji w zakresie edukacji, promocji, itp. Warto podkreślić, iż szczególnie  
w ujęciu lokalnym czy regionalnym, współpraca taka zwykle zostaje nawiązywana wcześniej,  
w wyniku realizacji innych przedsięwzięć pomiędzy współpracującymi instytucjami (prezentacje 
ofert uczelni wyższych w szkołach średnich, targi pracy organizowane przez szkoły branżowe, 
gościnne wykłady, dni otwarte uczelni, na które zapraszane są szkoły średnie, itp.). Obozy naukowe 
są kolejnym elementem zacieśniającym 
współprace pomiędzy instytucjami 
edukującymi na poziomie średnim  
i wyższy.7  Ważne zatem aby dokonać 
przeglądu instytucji, z którymi dana 
szkoła/uczelnia ma podpisane umowy 
o współpracy. Posiadanie takiej umowy 
znacznie skróci czas i usprawni,  
z formalnego punktu widzenia, proces 
przygotowawczy realizacji obozu. 

7 W opisywanym przypadku współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w 
Lubaniu, a jeleniogórskim Wydziałem Ekonomii, Zarządzani i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu została nawią-
zana już w roku 2016. Początkowo miała ona charakter nieformalnych kontaktów pomiędzy nauczycielami ZSP oraz wykładowcami 
WEZiT (branża logistyczna, hotelarsko-gastronomiczna). Z czasem została sformalizowana w postaci umowy o współpracy. Efektem 
tego są liczne obszary współdziałania, m.in.: gościnne wykłady i warsztaty pracowników Uniwersytetu w ZSP w Lubaniu, w tym w 
ramach Targów Pracy, uczestnictwo uczniów ZSP w konkursie „Mistrzowie Logistyki” organizowanym przez Katedrę Zarządzania 
Strategicznego i Logistyki na WEZiT, itp. Obozy naukowe PPP to kolejny element nawiązanej współpracy.
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III. Jednym z podstawowych i niezbędnych elementów/etapów przygotowania obozów naukowych 
jest stworzenie regulaminu obozów. Dokument o takim charakterze powinien cechować się 
przejrzystością treści, co ma zapewniać odpowiednio skonstruowana jego struktura. Regulamin  
w wersji podstawowej powinien zawierać następujące elementy:

1. Postanowienia ogólne.
2. Obowiązki uczestnika obozu naukowego.
3. Zestawienie obowiązujących dokumentów obozu naukowego.

Pierwsza część regulaminu powinna nakreślić ogólny kontekst planowanego obozu naukowego 
oraz zawierać podstawowe informacje na jego temat, w tym:

a. tytuł projektu,  
b. określenie grupy docelowej (rocznik, specjalność kształcenia, itp.),
c. określenie warunków uczestnictwa wraz ze wskazaniem dokumentów aplikacyjnych,
d. ilości osób (uczniów) przewidzianych do uczestnictwa w obozie wraz ze wskazaniem ilości 

opiekunów na grupę,
e. określenie roku szkolonego (semestru), w którym odbędzie się obóz naukowy,
f. określenie ogólnego harmonogramu obozu naukowego (ilość dni, godzin w ciągu dnia, łączny 

wymiar godzin, itp.),
g. określenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie programu obozu naukowego (pracownicy 

naukowo-dydaktyczni uczelni, nauczyciele przedmiotów zawodowych, itp.),
h. określenie zakresu wydatków sfinansowanych w ramach obozu (np. przejazdy, wyżywienie, 

nocleg, materiały dydaktyczne, itp.).
Pozostałe dwa elementy regulaminu, tj. obowiązki uczestnika oraz zestawienie obowiązujących 

dokumentów, każdorazowo powinny być dostosowane do specyfiki danego obozu oraz odnosić 
się do wewnętrznych uregulowań instytucji uczestniczących i finansujących działanie. Poniżej 
zaprezentowano przykładową treść Regulaminu obozu naukowego.8

REGULAMIN UCZESTNICTWA W OBOZIE NAUKOWYM

realizowanym przez uczniów …………………………………………… kształcących się w zawodach/
specjalnościach: ………………………………………………………………………………………………
… (podać zawód/specjalność) w …………………………………………………………………………… 
(podać nazwę szkoły) organizowanym w ramach ……………………………………………………………
……………………………… (podać nazwę projektu/programu).

8 Wzór regulaminu stworzony w oparciu o dokumentację projektową w ramach projektu: Praktyczni, Powiatowi Profesjonaliści - 
zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie 
lubańskim
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1. Obozy naukowe  w ramach  projektu/programu …………………………………………………… 
(podać nazwę) są skierowane do uczniów ………………………………………… (podać grupę 
docelową: klasa, rocznik, itp.) kształcących się w zawodach/specjalnościach :
 - ………………………………,
 - ………………………………, 
 - itd.

2. Do udziału w obozie naukowym zgłaszają się uczniowie zainteresowani tematyką badawczą. 
3. Warunkiem udziału w obozie naukowym jest złożenie kompletu dokumentacji obowiązującej 

w programie/projekcie zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa uczniów we wspar-
ciu organizowanym w ramach Projektu ……………………………………………………… (nazwa 
projektu) wg wzorów stanowiących  załączniki  do niniejszego Regulaminu.

4. W obozie naukowym uczestniczy ……… (liczba uczniów) uczniów kształcących się w danym 
zawodzie/specjalności, …… (liczba) nauczyciel/i przedmiotów zawodowych sprawujący opiekę 
nad uczniami i prowadzący zajęcia metodyczne  oraz pracownicy naukowi prowadzący  zajęcia  
dydaktyczno-badawcze w czasie obozu.

5. Zajęcia realizowane podczas obozu naukowego odbywają się przez ……… dni w tygodniu  
i trwają …… godzin dziennie. Łączny wymiar zajęć podczas obozu naukowego wynosi ……… 
godzin.

6. Obóz naukowy może być zorganizowany w trakcie roku szkolnego oraz w okresie wakacji i ferii 
zimowych.

7. Zajęcia na obozie naukowym są prowadzone zgodnie z programem obozu naukowego dla zawo-
du/specjalności, w którym  uczestnik projektu się kształci. 

8. Program obozu naukowego opracowany przez pracownika naukowego uczelni wyż-
szej przy współpracy z nauczycielem przedmiotów zawodowych/specjalnościowych  
z …………………………………… (podać nazwę szkoły) stanowi załącznik nr … do niniejszego 
Regulaminu. 

9. Uczniowie, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy dotyczący  udziału w  obozie naukowym mają 
sfinansowane ze środków projektu: ……………………………………………… (podać kategorie 
wydatków, np. przejazd grupy (dowóz i przywóz), noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, zestaw 
materiałów dydaktycznych, itp.).

10. Podczas zajęć na obozie naukowym  uczestnicy wykorzystują wyposażenie i sprzęt zakupiony 
na potrzeby organizacji obozu i prowadzonych prac badawczych .

11. Obozy naukowe  są  organizowane w trakcie trwania projektu, w roku  szkolnym …………… 
(podać rok) zgodnie z harmonogramem realizacji obozów naukowych dla poszczególnych za-
wodów/specjalności podanym do wiadomości zakwalifikowanym uczestnikom obozów oraz na 
tablicy ogłoszeń dotyczącej projektu. Z przyczyn organizacyjnych terminy planowanych  obo-
zów naukowych mogą ulec zmianie.
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II. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA OBOZU NAUKOWEGO

1. Obozy naukowe  w ramach projektu są to zajęcia organizowane przez szkołę i w związku z tym 
uczniowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz 
ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na obozie.

2. Uczestnicy obozu  naukowego zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły. 
3. W czasie pobytu na obozie naukowym  uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń 

opiekunów ze strony szkoły oraz pracownika naukowego prowadzącego zajęcia. 
4. W trakcie trwania przejazdu na miejsce obozu i z powrotem uczniowie zobowiązani są do punk-

tualności i zdyscyplinowania. 
5. Uczestnicy z chorobą lokomocyjną, chorobami przewlekłymi itd. zabezpieczają lekarstwa we 

własnym zakresie (posiadają leki na dolegliwości doraźne , przeciwbólowe).
6. Wszelkie niedyspozycje fizyczne stanowiące przeszkodę w odbywaniu zajęć podczas obozu na-

ukowego  należy zgłaszać opiekunom. 
7. Przez cały czas pobytu na obozie naukowym oraz w podróży uczniowie dostosowują się do 

ogólnego programu.
8. W czasie całego pobytu na obozie naukowym  zabrania się kupowania i spożywania napojów 

alkoholowych, palenia papierosów, e-papierosów, korzystania z jakichkolwiek substancji psy-
choaktywnych i używek. W przypadku,  gdy uczeń w sposób rażący złamie regulamin w czasie 
pobytu na obozie naukowym (niewłaściwe naganne zachowanie, spożywanie alkoholu, oddala-
nie się z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nieprzestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież, 
itp.), może być usunięty z obozu w trybie natychmiastowym. Rodzice zostaną o tym powiado-
mieni telefonicznie i zobowiązani do odbioru ucznia. Koszty związane z przerwaniem obozu 
naukowego (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) ponoszą rodzice ucznia. 

9. W czasie trwania obozu nie ma możliwości indywidualnego wyjazdu do domu.
10. Opiekunowie nie odpowiadają za pieniądze i przedmioty wartościowe (laptopy, cyfrowe apa-

raty fotograficzne, MP3, telefony komórkowe itp.) 
11. Przez cały czas pobytu na obozie wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad 

kultury osobistej, poszanowania mienia i norm współżycia w grupie.
12. Uczeń zakwalifikowany do udziału w obozie naukowym zobowiązuje się do przestrzegania 

niniejszego regulaminu oraz obowiązującego ……………………………………………………… 
(podać nazwę innego dokumentu/regulaminu wewnętrznego szkoły) i podpisuje oświadczenie 
o przestrzeganiu postanowień w nim zawartych (załącznik nr … do niniejszego regulaminu).

III. OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA OBOZU NAUKOWEGO

Integralną część  REGULAMINU UCZESTNICTWA W OBOZIE NAUKOWYM realizowanym przez 
uczniów klas ……………………………………………………… (profil kształcenia) kształcących się  
w zawodach/specjalnościach: ……………………………………………………………… (podać nazwę)  
w ………………………………………………. (podać nazwę szkoły) stanowią:
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b. załącznik nr 2 – dokumentacja wyjazdu na obóz naukowy (karta wyjazdu i zobowiązanie  uczest-
nika obozu do przestrzegania postanowień regulaminu uczestnictwa w obozie naukowym).

kierownik merytoryczny projektu – …………………………… 

koordynator ds. młodzieży –  ……………………………………….…

W tym miejscu należy zaznaczyć, że powyższy wzorzec regulaminu obozów naukowych jest 
tylko ogólnym szablonem i w każdym przypadku jego elementy (treść) powinny być dostosowane 
do specyfiki danego obozu naukowego oraz ewentualnych zewnętrznych (np. programowych) 
wytycznych w zakresie tworzenia regulaminów.  

Jednym z załączników do regulaminu obozów naukowych, obok samego programu (omówienie 
w kolejnym punkcie), powinna być dokumentacja wyjazdu na obóz. W standardowej formie powinna 
ona zawierać następujące elementy: 

1. Zobowiązanie do przestrzegania regulaminu obozu naukowego i ewentualnie dodatkowych do-
kumentów regulujących uczestnictwo i przebieg obozu.

2. Kartę wyjazdu, zwykle w formie tabelarycznej, zawierająca podstawowe dane dotyczące organi-
zowanego wyjazdu, tj.: forma wyjazdu, nazwa formy wyjazdu, termin, miejsce organizacji obozu, 
uczestnicy z określeniem ich liczby, opiekunowie, telefon kontaktowy do opiekuna oraz środek 
lokomocji z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, imieniem i nazwiskiem kierowcy 
oraz jego numerem kontaktowym – przykładową matrycę karty wyjazdu zaprezentowano poniżej.

Tabela 2. Przykładowa matryca Karty wyjazdu na obóz naukowy.

 ……………………………….                                                                         Zatwierdzam

Podpis osoby odpowiedzialnej                                                        .................................................
.                                                                                                                     podpis dyrektora
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Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektu PPP.

3.2. Program i realizacja obozów naukowych
Przygotowanie programu obozów naukowych to każdorazowo etap, który musi być 

przeprowadzony w ścisłej współpracy pomiędzy prowadzącym(i) obozy (opiekun naukowy)  
a opiekunem danej grupy uczestników (prowadzący zajęcia metodyczne). Jak wcześniej wskazano 
Program obozu naukowego stanowić powinien załącznik do Regulaminu obozu.

Podstawowe elementy, które należy zdefiniować  
w programie zajęć dydaktycznych obozu 
naukowego należą:

1. Nazwa obozu naukowego.
2. Uczestnicy zajęć.
3. Cel/e do osiągnięcia w ramach Programu. 
4. Metody pracy np. praca w grupach, praca 

warsztatowa, praca wspomagana komputerowo, praca z wykorzystaniem specjalistycznego 
oprogramowania.

5. Autorzy Programu.
6. Treści programowe i organizacja pracy, w tym:

a. nazwa modułu w ramach Programu,
b. czas trwania modułu,
c. ogólny opis planowanych działań w ramach modułu – określenie tematyki i zadań dla każde-

go modułu przewidzianego w ramach Programu,
d. materiały eksploatacyjne niezbędne do zajęć dydaktycznych na uczelni oraz pomoce dy-

daktyczne na potrzeby obozu (np. materiały biurowe; sprzęt multimedialny – komputery, 
laptopy, tablety, rzutniki; gry symulacyjne tradycyjne i komputerowe; specjalistyczne opro-
gramowanie komputerowe, itp.),

e. opieka naukowa (pracownik naukowy) oraz prowadzący zajęcia metodyczne (nauczyciel).
7. Forma ewaluacji osiągnięcia celu/celów (testy, kwestionariusze ankiet, wywiad bezpośredni, 

projekty zaliczeniowe, itp.) z określeniem momentu ewaluacji (np. na wejściu, w trakcie, na 
wyjściu). 

8. Planowany termin zajęć w ramach obozu naukowego.
9. Miejsce realizacji obozu naukowego. 
10. Podpisy autorów Programu. 
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postać tabelaryczną dla zapewnienia większej czytelności i przejrzystości zestawienia (przykładową 
matrycę takiej tabeli zaprezentowano poniżej).  

Tabela 3. Przykładowa matryca do zestawienia treści programowych i organizacji pracy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektu PPP.

Każdy z przygotowanych programów tematycznych w ramach obozu powinien zostać podpisany 
przez autorów: opiekunka naukowego oraz prowadzącego zajęcia metodyczne, a także zatwierdzony 
przez kierownika merytorycznego danego projektu/programu.

Poniżej przedstawiono charakterystykę jednego z obozów naukowych zrealizowanych  
w ramach projektu: Praktyczni, Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów 
techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim.

Studium przypadku

Przygotowanie i realizacja programu obozów naukowych – przypadek projektu: „Praktyczni, 
Powiatowi Profesjonaliści (PPP) – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez 
organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” 9

W przypadku obozów naukowych realizowanych w ramach projektu: Praktyczni, Powiatowi 
Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form 
praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim przygotowano i przeprowadzono  
3 branżowe programy obozów naukowych, tj.:

1. Kompetencje menedżera łańcucha dostaw – program dla branży logistycznej, obejmował  
5 modułów prowadzonych przez 5 pracowników naukowych.

2. Biznes w branży gastronomicznej – program dla branży gastronomicznej, obejmował 5 modu-
łów prowadzonych przez jednego pracownika naukowego. 

3. Narzędzia informatyczne w biznesie – program dla branży informatycznej, obejmował 3 modu-
ły prowadzone przez jednego pracownika naukowego.

9 Zaprezentowane informacje dotyczące obozów branżowych pochodzą z dokumentacji projektu: Praktyczni, Powiatowi Profesjona-
liści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego  
w powiecie lubańskim oraz materiałów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
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Poniżej, jako przykład, szczegółowo opisano obóz naukowy pn. Kompetencje menedżera 
łańcucha dostaw.

Obóz naukowy z zakresu logistyki odbył się w dniach 28.01.2019 – 01.02.2019 r. na Wydziale 
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 
3 w Jeleniej Górze. Uczestnikami obozu byli uczniowie i uczennice technikum Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu. Zasadniczym celem obozu 
tematycznego z zakresu logistyki było ukształtowanie i/lub poszerzenie kompetencji zawodowych 
menedżera łańcucha dostaw oraz ukazanie sposobów i metod wspomagających skuteczne zarządzanie 
logistyką i łańcuchem dostaw. Dzięki odpowiednio przygotowanej tematyce poszczególnych modułów 
uczestnicy mieli możliwość nabycia i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu planowania 
potrzeb materiałowych i projektów logistycznych, zarządzania zespołami logistyków oraz zarządzania 
łańcuchem dostaw. Uczestnicy zostali także zaznajomieni z nowymi zagadnieniami z zakresu logistyki 
i zarządzania łańcuchem dostaw w postaci kapitału społecznego łańcucha dostaw, ekologistki oraz 
logistyki w przestrzeni kosmicznej.

W ramach spotkań z uczestnikami wykorzystywano pracę warsztatową w grupach wspomaganą 
urządzeniami przenośnymi, co pozwoliło poszerzyć kompetencje organizatorskie i zespołowe. Zajęcia 
odbywały się także w pracowni informatycznej z wykorzystaniem  komputerów i   odpowiedniego  
oprogramowania  oraz z  dostępem do Internetu.  

Program obozu obejmował 5 modułów, każdy w cyklu 6 x 45 min (4,5 godz. na moduł). Kolejne 
moduły zostały zrealizowane dzień po dniu, od poniedziałku do piątku, co zapewniło sprawny, 
zintegrowany i w pełni zharmonizowany przebieg obozu. Zakres tematyczny poszczególnych modułów 
był następujący:

1. Moduł 1 – MRP – Planowanie Potrzeb Materiałowych – moduł zakładał przekazanie podsta-
wowej wiedzy z zakresu Planowania Potrzeb Materiałowych (MRP), tj.: 
- stoty i celów MRP, 

- zasad opracowania struktury produktu, 

- kalkulacji potrzeb materiałowych na podstawie opracowanej struktury produktu  
(z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego). 

Wyróżnikiem tego modułu było wspomaganie opracowania struktury produktu z wykorzystaniem 
nietypowego narzędzia dydaktycznego jakim były klocki LEGO. W ramach podsumowania 
uczestnicy prezentowali przygotowane struktury produktu wraz z kalkulacją potrzeb 
materiałowych z wykorzystaniem zestawu multimedialnego dostępnego w sali komputerowej. 

2. Moduł 2 – Zarządzanie Zespołem Logistyków – moduł zakładał przekazanie wiedzy z zakresu 
zarządzania zespołem logistyków oraz zapoznanie z podstawowymi metodami i narzędziami 
budowania i zarządzania takim zespołem. Tematyka modułu obejmowała również: BHP w pra-
cy logistyka, problem doboru pożądanych kompetencji logistyków w różnych organizacjach, 
problem umiejscowienia zespołu logistyków w strukturze organizacyjnej firmy (ze szczególnym 
uwzględnieniem struktur macierzowych, dywizjonalnych), problemy pracy zespołowej oraz 
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stwach logistycznych.
3. Moduł 3 – Kapitał Społeczny Łańcucha Dostaw, Ekologistyka, Logistyka Kosmiczna – celem 

modułu było zapoznanie uczestników z nowymi zagadnieniami w zakresie logistyki i zarządza-
nia łańcuchem dostaw, do których zaliczyć można: kapitał społeczny łańcucha dostaw i jego 
wpływ na efektywność działalności, ekologistykę będącą odpowiedzią logistyki na rosnące za-
grożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska różnego rodzaju odpadami oraz logistykę  
w przestrzeni kosmicznej, która stymuluje rozwój najnowszych technologii i koncepcji logi-
stycznych oraz kreuje zapotrzebowanie na specyficzne kompetencje logistyka.

4. Moduł 4 – Planowanie Projektów Logistycznych – moduł obejmował tematykę z zakre-
su planowania i analizy projektów logistycznych, których realizacja ukierunkowana jest na 
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,  
w szczególności w obszarze magazynowania, transportu, infrastruktury teleinformatycznej, itp. 
W ramach modułu przewidziano zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami i narzę-
dziami planowania projektów logistycznych, w szczególności na etapie: identyfikacji proble-
mu (drzewo problemu), wyznaczenia celu projektu, określenia struktury podziału pracy (WBS)  
i harmonogramowania projektu.

5. Moduł 5 – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw – celem modułu było przekazanie podstawowej 
wiedzy z zakresu projektowania i zarządzania łańcuchem dostaw. W ramach spotkania przewi-
dziano zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi powyższego za-
kresu, tj.: opis łańcucha od dostawcy ostatniego rzędu do odbiorcy ostatniego rzędu, określenie 
położenia geograficznego podmiotów wchodzących w skład łańcucha, charakterystyka sposobu 
organizacji transportu oraz przepływu informacji w łańcuchu, identyfikacja czynników ryzyka 
zewnętrznego i wewnętrznego wraz z ich oceną na macierzy ryzyka, a także charakterystyka 
problemów, zalet i wad łańcucha oraz propozycja jego modyfikacji.

Autorami poszczególnych modułów i opiekunami naukowymi byli pracownicy naukowo-
dydaktyczni Katedry Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Ekonomii, Zarządzania  
i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (dr Anna Baraniecka – moduł 3, dr Agnieszka 
Jagoda – moduł 2, dr Maja Kiba-Janiak – moduł 1, dr Tomasz Kołakowski – moduł 4 oraz dr Jakub 
Marcinkowski – moduł 5), natomiast administrowaniem grupą i pomocą przy organizacji grup 
zadaniowych do pracy warsztatowej (prowadzący zajęcia metodyczne) zajmowała się mgr Monika 
Połetek (nauczyciel, opiekun grupy).

Z punktu widzenia metodycznego 
preferowanym sposobem pracy podczas 
obozu naukowego, jeśli pozwala na 
to tematyka zajęć, jest przygotowanie 
kompleksowego zadania/studium 
przypadku (case study), które swoim 
zakresem będzie w stanie wypełnić cały 
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czas przeznaczony na moduł. Realizacja poszczególnych poleceń w ramach zadania pozwala bowiem 
na płynne „przechodzenie” przez poruszaną tematykę, wypełniając ją nie tylko treścią literaturową, ale 
również motywowaniem uczestników do systematycznego praktycznego i naukowego zaangażowania 
w trakcie spotkania. 

Modelowo każde z takich zadań powinno posiadać w swojej strukturze polecenia i działania 
ukierunkowane na:

a. diagnozowanie – kształtowanie kompetencji badania i analizowania czynników i uwarunkowań 
podejmowania decyzji, rozpoznania problemu, itp.,

b. projektowanie – kształtowanie kompetencji w zakresie opracowywania rozwiązań adekwat-
nych do zdiagnozowanej sytuacji/problemu,

c. wnioskowanie – kształtowanie kompetencji w zakresie wyrażania opinii w danym temacie, 
wskazywania na zależności przyczynowo-skutkowe podjętych rozwiązań i decyzji.
Przykłady takich zadań dla obozu z branży logistycznej podano poniżej.

Przykładowe zadanie w module 4 – Planowanie Projektów Logistycznych10 

W firmie X, która produkuje podzespoły do samochodów, pojawił się pewien problem:

 - w ostatnich latach znacząco wzrosła liczba zdarzeń (zderzenia pojazdów, potrącenia, awarie, itp.) 
z udziałem wózków widłowych i innych maszyn obsługujących magazyn firmy,

 - zdarzenia te spowodowały znaczne opóźnienia w realizacji dostaw, było też kilka osób poszkodo-
wanych, wymagających hospitalizacji,

 - problem podjęły związki zawodowe, krytykując, nie zawsze słusznie właściciela firmy,
 - temat ten podjęła również prasa, co spowodowało spadek liczby kontrahentów,
 - problem jest w pewnej mierze techniczny – m.in. przestarzałe i niedopasowane do potrzeb urzą-

dzenia obsługujące magazyn,
 - z analiz wynika, że w kilku przypadkach wypadki były błędem człowieka, np. operatorzy wózków, 

rozwijający nadmierną prędkość na wysłużonej nawierzchni magazynu,
 - w efekcie firma poniosła straty spowodowane:

 - wyłączeniem części magazynu i urządzeń obsługi z ruchu,
 - wypłacaniem odszkodowań dla ofiar,
 - spadkiem liczby kontrahentów,

 - w przypadku kontrahentów skutkiem tych wydarzeń były opóźnienia spowodowane wypadkami  
i koszty nieterminowych dostaw,

 - straty ponieśli również pracownicy uczestniczący w wypadkach oraz ich rodziny.
Przeanalizuj przedstawioną sytuację i dokonaj jej diagnozy w oparciu o skonstruowane drzewo 

problemów dla powyższej sytuacji. Zastanów się, czy poza podanymi, można wskazać jeszcze na inne 
przyczyny i skutki zaistniałego problemu. Następnie zaproponuj drzewo celów. Określ interesariuszy 
przedstawionego problemu,. Następnie wskaż strategię działania, która Twoim zdaniem jest najbardziej 
prawdopodobna do zrealizowania i rodzaj projektu, który należałoby wdrożyć jako element naprawczy 
wraz z propozycją struktury podziału pracy i harmonogramem jego realizacji.
10 T. Kołakowski, Materiały dydaktyczne dla modułu: Planowanie projektów logistycznych, Jelenia Góra 2019.
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Zaprojektuj (lub przedstaw istniejący) łańcuch dostaw dla wybranego produktu:

1. Opis łańcucha od dostawcy ostatniego rzędu do odbiorcy ostatniego rzędu - przedstaw w for-
mie schematu oraz opisz łańcuch dostaw (od wydobycia surowca do ostatecznego klienta).

2. Określenie położenia geograficznego podmiotów wchodzących w skład łańcucha - określ po-
łożenie geograficzne podmiotów występujących w łańcuchu dostaw (dostawców I, II, III rzę-
du itp., np.. fabryki podzespołów, części, surowców (w rozbiciu na rodzaj surowca), pamiętaj  
o dostawcach opakowań, surowców, chemii, etykiet, określ liczbę dostawców dla poszczegól-
nych surowców, półproduktów, podzespołów, materiałów). 

3. Charakterystyka sposobu organizacji transportu ze wskazaniem rodzaju wykorzystywanego 
transportu pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład łańcucha (określenie dominującego 
rodzaju transportu) - rodzaj transportu, sposób organizacji.

4. Zaprezentowanie przepływu informacji w łańcuchu ze wskazaniem miejsc, w których występuje 
automatyczna identyfikacja danych - kody kreskowe, RFiD, itp.

5. Identyfikacja 5 czynników ryzyka zewnętrznego (niezależne od łańcucha dostaw).
6. Identyfikacja 5 czynników ryzyka wewnętrznego (zależne od łańcucha dostaw).
7. Dokonaj oceny tych czynników na macierzy ryzyka, uwzględniając ich prawdopodobieństwo 

wystąpienia oraz siłę wpływu na funkcjonowanie łańcucha dostaw.
8. Identyfikacja działań zaradczych mających na celu przeciwdziałanie, monitorowanie oraz 

zmniejszanie ryzyka wraz z przedstawieniem korzyści dla całego łańcucha dostaw.

W obu zaprezentowanych przypadkach mamy do czynienia z zadaniami o charakterze 
kompleksowym i wielowątkowym, które swoim zakresem obejmują zarówno elementy diagnostyczne, 
projektowe oraz wnioskowanie. Wykonywanie przez uczestników obozu poszczególnych poleceń  
w ramach takich zadań pozwala na płynną realizację zaplanowanych elementów i w pełni pokrywa 
zakres tematyczny danego modułu.

3.3 Ocena obozów12

Każde przedsięwzięcie, w szczególności ukierunkowane na rozwój zasobów ludzkich, powinno 
zostać w odpowiedni sposób podsumowane i ocenione pod względem osiągnięcia zaplanowanych 
celów, efektów, rezultatów, itp. Wśród najważniejszych czynności fazy zamknięcia projektu/programu 
można wskazać na:

a. kompletowanie dokumentacji projektowej i poprojektowej wraz z jej odpowiednią archiwizacją,
b. rozliczenie formalne i merytoryczne, w tym finansowe projektu, zgodnie z wytycznymi in-

stytucji finansującej/nadzorującej (szczególnie w przypadku finansowania przedsięwzięcia ze 
środków zewnętrznych),

c. dokonanie oceny wyników/efektów projektu „na wyjściu” przybierającej formę analizy „ex post”.

11 J. Marcinkowski, Materiały dydaktyczne dla modułu: Zarządzanie Łańcuchem Dostaw, Jelenia Góra 2019.
12 Zaprezentowane dane statystyczne są wynikiem analizy dokonanej w dniach 18.02-21.02.2019 r. w oparciu o informacje uzyskane 
z kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez uczniów uczestniczących  w obozach naukowych zorganizowanych w ramach projektu: 
Praktyczni, Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktyczne-
go rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim.  Obozy obyły się w okresie 28.01-01.02.2019 r.
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O ile dwa pierwsze podpunkty maja charakter formalny i odnoszą się w dużej mierze do aspektów 
administracyjnych, o tyle, z punktu widzenia metodycznego organizacji tego typu projektów, istotne 
znaczenie powinno przypisać się ostatniemu ze wskazanych punktów, czyli ocenie uzyskanych 
wyników/efektów. Celem takiej oceny powinno być m.in.: 

a. dostarczenie informacji na temat satysfakcji uczestników projektu,
b. dostarczenie informacji na temat oceny samego projektu, jego treści programowych oraz orga-

nizacji i administrowania projektem,
c. gromadzenie informacji, które w przyszłości będą stanowiły bazę dobrych praktyk dla innych 

projektów o podobnej tematyce, czy też specyfice organizacyjnej.

W przypadku projektów o charakterze zbliżonym do opisywanego, a więc ukierunkowanym na 
podniesienie kompetencji uczestników branżowych obozów naukowych, istotne jest uzyskanie „na 
wyjściu” informacji na temat:

a. warunków prowadzenia obozów naukowych (miejsce prowadzenia obozów, harmonogram zajęć  
i ich intensywność, dostępność prowadzących, odpowiednie materiały oraz pomoce naukowe, itp.),

b. samooceny uczestników w zakresie poszerzenia kompetencji zawodowych w branży, w której dana 
osoba kształci się (w tym np. obszarze słownictwa zawodowego, umiejętności zawodowych , itp.).  

c. oceny nauczycieli prowadzących zajęcia podczas obozu naukowego (w tym np. zakresie płyn-
ności prowadzenia zajęć, komunikatywności, dopasowania poziomu używanej terminologii do 
możliwości percepcyjnych ucznia/grupy),

d. satysfakcji i spełnienia oczekiwań z uczestnictwa w obozie oraz rekomendacji innym osobom 
wzięcia udziału w podobnym przedsięwzięciu.

Studium przypadku 

Badanie opinii i ocena efektów „na wyjściu” – przypadek projektu: „Praktyczni, Powiatowi 
Profesjonaliści (PPP) – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację 
form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim” 13

W przypadku omawianego projektu badanie „na wyjściu” odbyło się przy wykorzystaniu 
kwestionariusza ankiety wypełnionego przez uczniów bezpośrednio po udziale w obozie. Celem 
przeprowadzonych badań było poznanie opinii uczniów na temat jakości i wartości realizowanych 
zajęć oraz uzyskanych efektów.

Pierwsze z pytań podsumowujących dotyczyło warunków jakie organizator zapełnił podczas 
realizacji zajęć w ramach obozu. W przeważającej większości (29 na 30) odpowiedzi miały wymiar 
pozytywny, w tym – 26 „tak” i – 3 „raczej tak”. Tylko w jednym przypadku uczestnik obozu 
branżowego z informatyki udzielił odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Najbardziej z warunków 
realizacji zajęć zadowoleni byli uczestnicy obozu gastronomicznego – 10 osób wskazało odpowiedź 
„tak”. Szczegółowy rozkład odpowiedzi prezentuje poniższy wykres. 
13 Zaprezentowane dane statystyczne są wynikiem analizy dokonanej w dniach 18.02-21.02.2019 r. w oparciu o informacje uzyskane 
z kwestionariuszy ankiet wypełnionych przez uczniów uczestniczących w obozach naukowych zorganizowanych w ramach projektu: 
Praktyczni, Powiatowi Profesjonaliści – zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktyczne-
go rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim. Obozy obyły się w okresie 28.01-01.02.2019 r.
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Rysunek 11. Odpowiedzi uczestników na pytanie, czy organizacja i warunki udziału w obozie były odpowiednie. Źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatu Lubańskiego – Powiatowe Centrum Edukacyjne  
w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

Drugie pytanie służyło uzyskaniu informacji oraz oceny uczestników, czy udział w obozie 
naukowym wpłynął na poszerzenie ich kompetencji zawodowych. Z uzyskanych informacji wynika, 
że w zdecydowanej większości uczniowie ocenili, iż udział w obozach przyczynił się do podniesienia 
ich kompetencji zawodowych, przy czym, tylko w jednym przypadku udzielono odpowiedzi „raczej 
nie” i dotyczyło to obozu o tematyce informatycznej. Najwyższe oceny (wszystkie odpowiedzi „tak”) 
uzyskał obóz o tematyce logistycznej. Szczegóły w podziale na branże prezentuje poniższy wykres.

 

Rysunek 12. Odpowiedzi uczestników na pytanie, czy udział w obozie wpłynął na poszerzenie ich kompetencji 
zawodowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatu Lubańskiego – Powiatowe 
Centrum Edukacyjne w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

Przy okazji omawianych wyników ankiet, warto wskazać na te odpowiedzi, które dotyczyły 
wzbogacenia słownictwa zawodowego i podniesienia umiejętności zawodowych uczestników. 80% 
z nich wskazało odpowiedź pozytywną („tak” i „raczej tak”), co potwierdza, iż realizowane obozy 
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naukowe zostały właściwie dobrane pod kątem zapotrzebowania, a treści merytoryczne przekazane 
w odpowiedni sposób. Szczegółowe wyniki prezentuje poniższy wykres. 

Rysunek 13. Odpowiedzi uczestników na pytanie, czy udział w obozie wpłynął na wzbogacenie słownictwa zawodowego 
i podniesieniu umiejętności zawodowych. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatu 
Lubańskiego – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów 
Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.

Kolejne pytanie dotyczyło oceny nauczycieli prowadzących zajęcia podczas obozu naukowego. 
Ocena dokonywana była w standardowej skali 1-5, gdzie 1 oznacza ocenę najsłabszą. Wśród 
najczęściej udzielanych odpowiedzi pojawiała się ocena 5 - blisko ¾ uczestników obozu. W dalszej 
kolejności uczniowie wskazywali ocenę 4 (6 osób) oraz ocenę 3 (2 osoby). Szczegóły ceny w podziale 
na branże prezentuje poniższy wykres.

 Rysunek 14. Ocena poziomu prowadzenia zajęć przez nauczycieli podczas obozów naukowych dokonana przez uczniów 
poszczególnych branż. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatu Lubańskiego – Powiatowe 
Centrum Edukacyjne w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
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formułując następujące stwierdzenia: 

 - nauczyciel rzetelnie/bardzo dobrze przygotowany do zajęć,
 - zajęcia prowadzone na wysokim poziomie,
 - zajęcia prowadzone były w bardzo ciekawy sposób, prowadzący przekazał nam wiele nowych 

informacji,
 - zajęcia były zachęcające, edukujące i poszerzyły moją wiedzę (wzbogaciły naszą wiedzę) i umie-

jętności dzięki praktycznym zadaniom,
 - bardzo zrozumiały przekaz informacji, interesujące zadania,
 - prowadząca spełniła moje oczekiwania – była sympatyczna, dostosowywała sposób przekazu in-

formacji do grupy, była bardzo komunikatywna,
 - pełen profesjonalizm prowadzących,
 - zajęcia były bardzo fajne i urozmaicone,
 - jasny, zrozumiały przekaz informacji, przydatne tematy, świetne tempo i atmosfera zajęć.

Jedynie w przypadku obozu informatycznego, dwóch uczniów oceniło prowadzącego na 3 i nie 
poleciliby oni udziału w takim obozie swoim kolegom. 

Kolejne pytania w ramach ankiety „na wyjściu” dotyczyły: 

a. spełnienia oczekiwań uczestników, jakie mieli w momencie przystąpienia do projektu,
b. satysfakcji z uczestnictwa w obozach,
c. polecania udział w takim obozie swoim koleżankom/kolegom. 

W zdecydowanej większości uczestnicy wskazywali odpowiedzi pozytywne na każdy  
z analizowanych elementów, a najbardziej przekonującą odpowiedź – „tak” udzielali najczęściej uczestnicy 
obozów z branży gastronomicznej. Pozytywne odpowiedzi stanowią 90% udzielonych. Oznacza to, 
iż obozy naukowe przyniosły nie tylko efekt w postaci podniesienia kompetencji zawodowych, ale 
również spełniły oczekiwania i przysporzyły satysfakcję z udziału w nich. Szczegółowe odpowiedzi  
w poszczególnych obszarach z podziałem na branże prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 4. Określenie przez uczestników obozów, czy uczestnictwo spełniło ich oczekiwania, dało satysfakcję oraz czy 
poleciliby je swoim koleżankom i kolegom.
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Pozostałe pytania w ankiecie ewaluacyjnej odnosiły się w szczególności do technicznych 
aspektów przeprowadzonych obozów. W zakresie przydatności materiałów dydaktycznych, 
oprogramowania i innych pomocy wykorzystywanych podczas spotkań uczestnicy oceniali je w skali 
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę najniższą. W tym przypadku oceny były dużo bardziej zróżnicowane, 
niż przy ocenie obszarów merytorycznych obozów. Najwyższe oceny wystawili uczestnicy obozów  
z branży gastronomicznej, natomiast najniższe, logistycznej. Szczegółowe oceny prezentuje poniższy 
wykres.  

Rysunek 15. Ocena przydatności  materiałów  dydaktycznych, oprogramowania i innych pomocy wykorzystanych podczas  
zajęć na obozie naukowym. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Powiatu Lubańskiego – 
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Kombatantów Ziemi Lubańskiej 
w Lubaniu.

Ponadto uczestnicy zostali spytani, czego ich zdaniem było „za mało”, „za dużo” lub „w sam 
raz” w zakresie formy prowadzenia zajęć (dyskusja, wykład, praca warsztatowa, praca indywidualna). 
W zdecydowanej większości przeważały odpowiedzi „w sam raz”. Odpowiedzi „za mało” pojawiły 
się jedynie w przypadku: dyskusji (4 wskazania), pracy warsztatowej (2) i pracy indywidualnej (1). 
Uzyskane wyniki wskazują na prawidłowe zbalansowanie form pracy przez prowadzących w ramach 
poszczególnych modułów.

Podsumowując należy zauważyć, iż wśród odpowiedzi na pytania oceniające „na wyjściu” 
przeważają odczucia i oceny pozytywne. Świadczy to o prawidłowo przeprowadzonym projekcie 
zarówno na etapie rozpoznania potrzeb uczestników, jak i przygotowania programu oraz doboru 
prowadzących i samej jego realizacji.
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o działania realizowane w czterech podstawowych fazach: 

1. Faza identyfikacji potrzeb – konieczność dogłębnego rozpoznania potrzeb uczestników.
2. Faza inicjowania współpracy – prawidłowy dobór uczelni/instytutów naukowych oraz repre-

zentujących je wykładowców/naukowców pod kątem zdiagnozowanych potrzeb tematycznych.
3. Faza realizacji – odpowiednie skonstruowanie programu obozów oraz dobór, wraz z prowa-

dzącymi, odpowiednich tematów, metod, technik, narzędzi dydaktycznych i badawczych, aby 
jak najlepiej przekazać treści programowe i osiągnąć założone cele oraz efekty.

4. Faza zamknięcia – szczegółowa ocena efektów przeprowadzonych obozów wraz z uzyska-
niem opinii uczestników dotyczących ich satysfakcji, przydatności, czy też poziomu organiza-
cji, które mogą być pomocne przy realizacji kolejnych podobnych przedsięwzięć.

Tylko sprawne zarządzanie kolejnymi fazami realizacji obozów naukowych oraz zbalansowanie 
zakresu prac przeznaczonych na ich realizację, pozwoli skutecznie i efektywnie przeprowadzić tego 
typu przedsięwzięcie. 
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4. Realizacja obozów językowych branżowych
4.1. Warunki organizacji

Organizacja obozów językowych w ramach różnych projektów realizowanych przez szkoły 
jest uznaną formą popularyzacji języka obcego i doskonalenia sprawności językowych. W przypadku 
organizowania wyjazdowych form nauki przez nauczycieli szkół średnich, można podzielić zakres 
zdobywania wiedzy na dwa obszary: nauka języka obcego związana z tematami wspólnymi we 
wszystkich obszarach nauczania: człowiek, dom, szkoła, praca, zakupy, żywienie, zdrowie, sport, 
kultura, życie rodzinne i towarzyskie, przyroda, turystyka, państwo oraz nauka branżowego języka 
obcego skierowana przede wszystkim do uczniów techników lub szkół branżowych kształcących 
się w konkretnych zawodach. Podstawa programowa dla każdego zawodu w technikum przewiduje 
naukę języka obcego zawodowego (JOZ), ale ilość godzin pomiędzy poszczególnymi zawodami 
różni się znacząco. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w roku szkolnym 2018/2019 technicy 
logistycy mieli zaplanowane minimum 11 godzin w cyklu nauczania, natomiast technicy żywienia 
i usług gastronomicznych, informatycy, czy też technicy hotelarstwa 2 godziny w cyklu nauczania.

Zmiany, dla uczniów kończących ósme klasy szkoły podstawowej, nastąpią od pierwszego 
września 2019 roku i obejmą wybrane zawody np. logistyków i hotelarzy. Język zawodowy jest 
często trudniejszy do nauki, ponieważ młodzież nie spotyka się ze sformułowaniami branżowymi 
w życiu codziennym, tekstach piosenek obcojęzycznych, czy na wakacjach za granicą. Zazwyczaj 
pierwszy kontakt z fachowym słownictwem następuje podczas lekcji JOZ, następnie podczas praktyk 
w przypadku firm z kapitałem zagranicznym lub współpracujących z kontrahentami z zagranicy. Idąc 
na praktyki niewielu uczniów ma taką biegłość w posługiwaniu się językiem obcym, aby swobodnie 
rozmawiać o sprawach zawodowych. Dlatego organizacja obozów językowych jest zjawiskiem 
jak najbardziej pożądanym, nie tylko przez uczniów lecz również pracodawców. Należy także 
pamiętać, że podnoszenie poziomu kompetencji językowych zarówno w odniesieniu do języków 
urzędowych, jak i innych oraz  wspieranie osób  uczących się różnych  języków, które  są istotne dla 
ich sytuacji zawodowej i życiowej lub mogą sprzyjać transgranicznej komunikacji i mobilności jest 
jedną z kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie zalecanych przez Radę Unii 
Europejskiej.

W Projekcie PPP założono organizację branżowych obozów językowych dla trzech 
dziesięcioosobowych grup uczniów z danych zawodów. Młodzież kształcąca się w zawodzie 
technik żywienia i usług gastronomicznych doskonaliła swoje umiejętności w posługiwaniu się 
językiem niemieckim, natomiast technicy informatycy i logistycy językiem angielskim.  Zazwyczaj  
w projektach szkoły ograniczają ilość uczestników do maksymalnie piętnastu w jednej grupie. Liczba 
ta związana jest z możliwością swobodnego wypowiadania się wszystkich uczestników podczas 
każdych zajęć oraz z wewnętrznymi przepisami szkół, dotyczącymi ilości opiekunów przypadających 
na konkretną grupę młodzieży podczas wyjazdu. Łączny wymiar zajęć wyniósł w Projekcie PPP – 
70 godzin lekcyjnych (1 lekcja = 45 minut) i obejmował zarówno godziny dydaktyczne prowadzone 
w sposób klasyczny np. w formie pracy z podręcznikiem lub w formie wykładu, jak i konwersacje 
w czasie zajęć rekreacyjnych. 70 godzin tygodniowo kwalifikuje obóz do tzw. intensywnej nauki 
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dni w drugim tygodniu ferii zimowych, w terminie od czwartego do dziesiątego lutego 2019 roku  
w Hotelu Maria Antonina w Zagórzu Śląskim. Uczniowie i nauczyciele mieli zagwarantowane noclegi, 
pełne wyżywienie oraz możliwość korzystania z sal, w których odbywały się zajęcia podnoszące 
kompetencje językowe. Uczestnikom został sfinansowany również dojazd, ubezpieczenie oraz dostęp 
do materiałów dydaktycznych. 

Przy wyborze obiektu, w którym odbywać się będzie obóz językowy organizatorzy mogli 
kierować się różnymi kryteriami, m. in.:

 - lość pokoi w obiekcie, możliwość przebywania w tym samym czasie innych grup  spoza szkoły 
lub przejęcie obiektu na wyłączność,

 - wielkość i wyposażenie pokoi, dostęp do węzłów sanitarnych,
 - możliwość wyżywienia na miejscu lub poza obiektem,
 - ilość sal dydaktycznych lub konferencyjnych i możliwość korzystania z nich podczas zajęć,
 - możliwość korzystania z technik multimedialnych podczas zajęć, dostęp do projektora i ekranu, 

odtwarzacza CD, DVD oraz nagłośnienia i WI-FI,
 - położenie z dala lub w pobliżu dużych miejscowości, w miejscach atrakcyjnych turystycznie lub 

zaciszach, w zależności od potrzeb organizacyjnych,
 - możliwość dojazdu autokarem lub pociągiem, odległość od dworca,
 - możliwość korzystania z całego wyposażenia obiektu, również z części rekreacyjnej, jeżeli obiekt 

taką posiadał np.: kręgle, tenis stołowy itp.,
 - kategoria obiektu,
 - odległość od miejsca zamieszkania,
 - cena.

Wybór obiektu stanowi ważną część procesu planowania wyjazdu na obóz językowy, a z góry 
ustalone kryteria mogą przyspieszyć decyzję dotyczącą odpowiedniego miejsca.

Kolejnym istotnym aspektem jest rekrutacja uczestników. W regulaminie Projektu PPP założono 
udział uczniów zainteresowanych intensywną nauką języka obcego branżowego i podniesieniem swoich 
kompetencji w zakresie posługiwania się nim. Warunkiem udziału w obozie językowym branżowym 
było złożenie kompletu dokumentacji obowiązującej w Projekcie oraz udział w procesie rekrutacji. 

Zajęcia podczas obozów prowadzone były przez nauczycieli posiadających wykształcenie 
wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacje do nauczania języka  obcego oraz 
posiadających doświadczenie w pracy z młodzieżą w szkole lub innej placówce oświatowej. 
Z logistykami pracowała Anna Bednarska, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. 
Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu, natomiast z uczniami z branży gastronomicznej Iwona 
Szwarczyńska z tej samej placówki. Informatycy doskonalili język obcy razem z Kamilą Widzisz ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu. Nauczyciele poza prowadzeniem zajęć zobowiązani byli do 
przygotowania obowiązującej dokumentacji, w szczególności programów obozów oraz odebrania 
od koordynatora ds. młodzieży karty wyjazdu i zobowiązania uczestnika obozu do przestrzegania 
postanowień regulaminu uczestnictwa w obozie językowym branżowym.
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4.2. Obowiązki uczestnika obozu językowego branżowego

Organizatorzy obozów w swoich regulaminach uwzględniają zazwyczaj obowiązkowy 
udział uczniów we wszystkich formach zaplanowanych w programie wyjazdu oraz przestrzeganie 
regulaminu obiektu noclegowego, poszanowanie mienia, zakaz spożywania napojów alkoholowych, 
zażywania używek, dostosowywanie się do poleceń organizatorów, kulturalne odnoszenia się 
do innych osób, utrzymywanie porządku w pokojach, zasady opuszczania obiektu, obowiązek 
informowania opiekunów o sytuacjach nietypowych lub złym samopoczuciu, braku odpowiedzialności 
organizatorów za rzeczy wartościowe pozostawione przez uczestników. Zwraca się również uwagę na 
wyrażenie zgody na publikację zdjęć w materiałach dotyczących danego projektu np. w biuletynach 
podsumowujących projekt lub informacjach na stronach internetowych. Nauczyciele umieszczają w 
regulaminach również punkt dotyczący sytuacji, kiedy uczestnik nie przestrzega regulaminu obozu  
i zasad bezpieczeństwa. Najczęściej konsekwencją skrajnie nieodpowiedniego zachowania może być 
wydalenie uczestnika z obozu na koszt rodziców lub opiekunów prawnych.

W Projekcie PPP zgodnie z regulaminem opracowanym przez kierownika merytorycznego 
Projektu Małgorzatę Gut-Twardowską oraz koordynatora ds. młodzieży Edytę Juncewicz-Trelę 
obowiązki uczestników zostały zawarte w 14 następujących punktach: 

1. Obozy językowe branżowe w ramach Projektu PPP są to zajęcia organizowane przez szkołę i w 
związku z tym uczniowie zobowiązani są do przestrzegania postanowień zawartych w Statucie 
Szkoły  oraz ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w czasie całego pobytu na obozie.

2. Uczestnicy obozu językowego branżowego  zobowiązani są do godnego reprezentowania szkoły. 
3. W czasie pobytu na obozie językowym branżowym uczestnicy zobowiązani są do przestrzega-

nia poleceń lektora prowadzącego zajęcia pełniącego zarazem funkcję opiekuna grupy.
4. W czasie wolnym, podczas organizowanych aktywności/wycieczek, nie wolno oddalać się od 

grupy bez zezwolenia opiekuna grupy. Surowo zabrania się oddalania uczestników obozu ję-
zykowego branżowego poza teren zakwaterowania bez wiedzy i zgody opiekuna! Opiekun 
musi wiedzieć o wszystkich wyjściach uczestników z miejsca pobytu oraz znać miejsce ich 
przebywania (zakupy, spacery itp.) Każde wyjście w czasie wolnym musi być uzgodnione  
z opiekunem oraz wpisane do zeszytu wyjść (godziny wyjścia i powrotu). 

5. Uczestnicy z chorobą lokomocyjną, chorobami przewlekłymi itd. zabezpieczają lekarstwa we 
własnym zakresie (posiadają leki na dolegliwości doraźne np. przeciwbólowe).

6. Uczniowie zobowiązani są do punktualności i zdyscyplinowania. 
7. Wszelkie niedyspozycje fizyczne stanowiące przeszkodę w odbywaniu zajęć podczas obozu 

językowego branżowego należy zgłaszać opiekunowi. 
8. Przez cały czas pobytu na obozie językowym branżowym oraz w podróży uczniowie zobowią-

zują się dostosować się do ogólnego programu.
9. Uczestnicy sami dbają o porządek i czystość w miejscu zakwaterowania. Za wszelkie szkody  

w miejscu noclegowym i w czasie podróży wyrządzone w sposób umyślny, złośliwy lub nie-
odpowiedzialny, koszty ponosi uczeń (jego rodzice lub opiekunowie prawni). W godzinach od 
22.00 do 6.00 uczestnicy są zobowiązani do przebywania we własnych pokojach.
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wania napojów alkoholowych, palenia papierosów, e-papierosów, korzystania z jakichkolwiek 
substancji psychoaktywnych i używek. W przypadku, gdy uczeń w sposób rażący złamie regu-
lamin w czasie pobytu na obozie językowym branżowym (spożywanie alkoholu, oddalanie się 
z miejsca pobytu bez wiedzy opiekunów, nieprzestrzeganie poleceń opiekunów, kradzież oraz 
naganne zachowanie  itp.), może być usunięty z obozu w trybie natychmiastowym. Rodzice 
zostaną o tym powiadomieni telefonicznie i zobowiązani do odbioru ucznia. Koszty związane 
z przerwaniem obozu językowego branżowego (zwrot całkowitych kosztów dofinansowania) 
ponoszą rodzice ucznia. 

11. W czasie pobytu na obozie nie ma możliwości indywidualnego wyjazdu do domu.
12. Opiekun nie odpowiada za pieniądze i przedmioty wartościowe (laptopy, cyfrowe aparaty fo-

tograficzne, MP3, telefony komórkowe, itp.).
13. Przez cały czas pobytu na obozie wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad 

kultury osobistej, poszanowania mienia i norm współżycia w grupie.
14. Uczeń zakwalifikowany do udziału w obozie językowym branżowym zobowiązuje się do prze-

strzegania niniejszego regulaminu oraz obowiązującego Regulaminu wyjść/wyjazdów niebę-
dących wycieczkami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubań-
skiej w Lubaniu i podpisuje oświadczenie o przestrzeganiu postanowień w nim zawartych 
(załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).

4.3. Programy obozów językowych

Integralną częścią regulaminu uczestnictwa w obozie są programy obozów językowych 
branżowych stworzone przez nauczycieli prowadzących zajęcia. W programach powinny zostać ujęte 
następujące elementy:

 - nazwa obozu językowego branżowego,
 - uczestnicy zajęć,
 - cele,
 - metody pracy i pomoce dydaktyczne,
 - autorzy,
 - treści programowe i organizacja pracy,
 - forma ewaluacji osiągnięcia celu/celów,
 - planowany termin,
 - miejsce realizacji,
 - podpis autora,
 - zatwierdzenie programu przez kierownika merytorycznego projektu.

W Projekcie PPP opisane przez autorki cele do osiągnięcia, zostały sformułowane we 
wszystkich trzech programach podobnie. Przede wszystkim skupiono uwagę na poszerzeniu wiedzy 
w ramach języka branżowego oraz rozwijaniu podstawowych sprawności językowych (czytanie, 
słuchanie, mówienie, pisanie) niezbędnych do funkcjonowania zarówno w środowisku pracy, jak  
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i w życiu codziennym. Wśród wymienionych celów znalazły się również wzbogacenie słownictwa  
i rozwój komunikatywności.

W programach nauczania założono wykorzystanie wszystkich metod wg podziału W. Okonia 
tj.: podających, problemowych, eksponujących oraz praktycznych.  Wśród metod podających: 
wykład, pogadankę, objaśnienie i wyjaśnienie, anegdotę. Wykorzystywane metody problemowe to 
przede wszystkim techniki aktywizujące: gra dydaktyczna, burza mózgów, dyskusja, inscenizacja, 
konkurs, gra komunikacyjna, animacja językowa, zajęcia w plenerze. Nauczyciele wykorzystywali 
również film jako metodę eksponującą oraz metody praktyczne w postaci ćwiczeń indywidualnych  
i zespołowych, metodę projektów lub dialogów sytuacyjnych.  

 Najważniejsze zadanie do realizacji dla wszystkich branż można sformułować w ten sam 
sposób – uczeń po zakończonym obozie posługuje się zasobem środków językowych umożliwiających 
realizację zadań zawodowych, natomiast poszczególne tematy zajęć dydaktycznych różnią się od siebie 
w zależności od charakteru branży. Poniżej zaprezentowane są treści programowe, będące częścią 
programów obozów językowych przygotowanych na potrzeby Projektu. W tabelach wykorzystywany 
jest skrót JOZ oznaczający język obcy zawodowy.

Treści programowe i organizacja pracy obozu językowego branżowego dla zawodu technik 
logistyk  333107. Autorka Anna Bednarska

Dzień szkolenia/
czas trwania 

 Treści  planowanych działań w ramach szkolenia Materiały 

niezbędne do zajęć  
dydaktycznych  

Uwagi

1. dzień

poniedziałek

480 min

1. 09.00-10.30

2. 10.45-12.45 

3. 14.00-15.30

4. 15.45-17.45 

5. 19.00-20.00

1. Zajęcia dydaktyczne (JOZ):

 - witanie i oprowadzanie odwiedzających po magazynie – 

  słownictwo, dialogi,

 - system magazynowania –   praca z tekstem.

2. Zajęcia dydaktyczne: strona bierna;  mówienie o 
innowacyjności w miejscu pracy.

3. Zajęcia rekreacyjno-językowe: Gra towarzyska Taboo – gra 
komunikacyjna – odgadywanie hasła z danej kategorii słów. 

4. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe: Spacer w plenerze (kon-
wersacje dotyczące zainteresowań i hobby uczniów).

5. Zajęcia dydaktyczne: Praca z projektem: opracowanie 

    sytemu magazynowego (praca  w grupach).

1. Konspekty zajęć

2. Podręcznik: In 
Company 3.0 ESP 
Logistics

3. Dziennik zajęć

4. Gra planszowa: 
Taboo

5. Karty pracy: ćw. 
gramatyczne

6. Szary papier, 
markery 

7. Odtwarzacz CD
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480 min

1. 09.00 -10.30

2. 10.45-12.45

3. 14:00 -15.00

4. 15.15 -16.45 

5. 19.00- 20.00

1. Zajęcia dydaktyczne (JOZ):

 - składanie zamówień – ćwiczenia leksykalne,

 - poszukiwanie rozwiązań problemów logistycznych – 

   praca z tekstem.

2. Zajęcia dydaktyczne: 

 - Charades – kalambury. Gra językowa: wizualizacja  
    i  skojarzenia językowe,

 - zajęcia dydaktyczne: Forma will – podejmowanie  
   decyzji, składanie obietnic.

3. Zajęcia dydaktyczne: Rozmowa telefoniczna: ogrywanie

    ról, składanie propozycji (zamówienie towarów, usług).

4. Zajęcia rekreacyjno-językowe: Praca projektem: projek-
towanie plakatu reklamowego firmy handlowej.

5. Zajęcia rekreacyjne: Korzystanie z oferty hotelu (SPA, 
jacuzzi; rozmowy o zdrowym trybie życia).

1. Konspekty zajęć

2. Podręcznik

3. Dziennik zajęć

4. Karty pracy: ćw.   

gramatyczne

5. Fiszki z kolokacja-
mi  i czasownikami 

frazowymi do gry 
Charades

6. Odtwarzacz CD

7. Szary i kolorowy 

papier, art. piśmien-
nicze

3. dzień

środa

480 min

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45

5. 19.00 -20.00

1. Zajęcia dydaktyczne (JOZ):

 - planowanie dostaw – słownictwo związane z zakupami,

 - strona internetowa firmy – praca z tekstem.

2. Zajęcia dydaktyczne: 

 - profesjonalne zarządzanie procesami logistycznym – wy-
wiad , film dydaktyczny, pogadanka,

 - frazy i struktury gramatyczne: porównywanie, udzielanie 
rad – ćw. gramatyczne.

3. Zajęcia dydaktyczne (rekreacyjno-językowe) : Fictiona-
ry – gra słowna, zespołowa. Nauczyciel podaje zespołom 
trzy definicje (tylko jedna jest poprawna) nieznanego słowa 
z branży logistycznej. Gra utrwalająca i wprowadzająca 
nowe słownictwo.

4. Zajęcia rekreacyjne: wędrowanie po szlakach. Aspekty 
turystyczne regionu – rozmowy; przeprawa przez Most 
Bystrzycki.

5. Zajęcia rekreacyjne: kręgielnia (konwersacje: mówienie 
o pierwszych wrażeniach).

1. Konspekty zajęć

2. Podręcznik

3. Dziennik zajęć

4. Sala multimedialna: 

film, rzutnik.

5. Odtwarzacz CD
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4. dzień

czwartek

480 min

1. 09.00 -10.30

 

2. 10.45- 12.45

 

3. 14.00 -15.30

 

4. 15.45 -17.45

5. 19.00 -20.00

1. Zajęcia dydaktyczne (JOZ):

- spotkanie dotyczące poprawy warunków  magazynowania 
– ćw. leksykalne,

- rozmowa handlowa – praca z tekstem, dyskusja.

2. Zajęcia dydaktyczne:

- rekreacyjno-językowe: Mafia – gra towarzyska; dedukcja 

 i spostrzegawczość,

 - czasowniki modalne – przyciąganie i  zatrzymywanie 
uwagi, podejmowanie decyzji i prezentowanie.

3. Zajęcia rekreacyjno-językowe: 

- prezentowanie pomysłu nowego produktu lub usługi – 
wystąpienia publiczne; odgrywanie ról.

4. Zajęcia rekreacyjne: zwiedzanie zabytkowej zapory 
wodnej, spacer  wzdłuż jeziora. Landmarks; rozmowa doty-
cząca charakterystycznych budowli danego regionu, miasta.

5. Zajęcia rekreacyjne: kręgielnia; stosowanie technik ra-
dzenia sobie ze stresem – pogadanka.

1. Konspekty zajęć

2. Podręcznik

3. Dziennik zajęć

4. Karty pracy; ćw. 

gramatyczne

5. Odtwarzacz CD

5. dzień

piątek

480 min

1. 09.00 -10.30

 

2. 10.45- 12.45

 

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45

5. 19.00- 20.00

 

1. Zajęcia dydaktyczne (JOZ): 

 - dyspozycje wydawane kierowcom – ćw. leksykalne,

 - wskazówki dotyczące załadunku towar do transportu –  
praca z tekstem.

2. Zajęcia dydaktyczne:

 - rekreacyjno-językowe; film dydaktyczny; planowanie, 

  pakowanie i odbiór towarów; pogadanka,

 -  zdania okolicznikowe przyczyny – struktury  zdań, ćw.  

  gramatyczne.

3. Zajęcia dydaktyczne: praca z projektem: opracowanie 

    plakatu z prezentacją zasad bezpieczeństwa.

4. Zajęcia rekreacyjne: spacer po okolicy; pogadanka:

   spędzanie czasu wolnego.

5. Zajęcia rekreacyjne: wizyta w hotelowym SPA; podtrzy-
mywanie  rozmowy; unikanie mówienia nie.

1. Konspekty zajęć

2. Podręcznik

3. Dziennik zajęć

4. Sala multimedialna: 

    film, rzutnik

5. Szary papier, markery

6. Karty pracy: ćw. gra-
matyczne

7. Odtwarzacz CD
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sobota

540 min

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45

 

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45 

5. 19.00 -21.00

 

1. Zajęcia dydaktyczne (JOZ): 

 - multimodalny transport – ćwiczenia leksykalne,

 - certyfikat jakości – praca z tekstem.

2. Zajęcia dydaktyczne:

 - rekreacyjno-językowe: Twenty questions – gra językowa:

   utrwalająca konstrukcję pytań oraz  zagadnienia  
   tematyczne z logistyki,

 - test – ćw. leksykalno-gramatyczne.

3. Zajęcia dydaktyczne: monitorowanie przesyłki – film

    dydaktyczny.

4. Zajęcia rekreacyjne: wieczór filmowy: Wieczór dla wy-
trwałych;  praca z filmem – gry zespołowe.

5. Zajęcia rekreacyjne: kręgielnia – zasady gry fair-play.

 

1. Konspekty zajęć

2. Podręcznik

3. Dziennik zajęć

4. Karty pracy: test 
sprawdzający, wia-
domości

7. dzień

niedziela

210 min 

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45

 

1 . Zajęcia dydaktyczne (JOZ): 

- rozmowa dotycząca reklamacji – spójniki, ćw. leksykalne,

 - rozmowa telefoniczna pomiędzy klientem a firmą   

  transportową  – słuchanie, praca z tekstem. 

2. Zajęcia rekreacyjno-językowe: Czasy gramatyczne – nar-
racja – gra zespołowa, tworzymy niesamowite historie.

 

1. Konspekty zajęć

2. Podręcznik

3. Dziennik zajęć

4. Sala multimedialna: 

film, rzutnik
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Treści programowe i organizacja pracy obozu językowego branżowego dla zawodu technik 
informatyk 351203. Autorka Kamila Widzisz

Dzień szkolenia/
czas trwania

Treści  planowanych działań w ramach szkolenia Materiały niezbędne 
do zajęć  dydaktycz-

nych

Uwagi

1. dzień

poniedziałek

480 min

1. 09.00-10.30

2. 10.45-12.45

3. 14.00-15.30

4. 15.45-17.45 

5. 19.00-20.00

 

1.Information Technology. Technologia informatyczna- 
wprowadzenie. Poznajemy słownictwo branżowe. (90 min)

2.I’m in the Quality Section. Sekcja jakości – konwersacje. 
Ćwiczymy poznane słownictwo. (120 min)

3.Computing systems. Systemy komputerowe – poznajemy 
słownictwo branżowe. (90 min)

4.Here’s your new office – conversations. Ćwiczymy 
umiejętność mówienia. (120 min)

5. Zajęcia rekreacyjne. Bowling – kręgielnia (konwersacje: 
mówienie o pierwszych wrażeniach). (75 min)

1. Konspekt zajęć

2. Podręcznik: Career 
Paths: Information 
Technology,level: A1 
Student’s Book, Teach-
er’s pack, Teacher’s 
Guide ,audio Cd’s ( set 
of 2) wyd. Express Pub-
lishing. Autorzy: Virgin-
ia Evans, Jenny Dooley, 
Stanley Wright

3.Laptop z dostępem do 
Internetu, projektor oraz 
ekran

4.Odtwarzacz płyt Cd

5. Dziennik zajęć
2. dzień

wtorek

480 min

1. 09.00 -10.30 

2. 10.45-12.45

3. 14:00 -15.00

4. 15.15 -16.45 

5. 19.00- 20.00

1.Assembly instructions. Instrukcje składania – ćwiczymy 
poznane słownictwo. (90 min)

2.I need help taking out the old hard drive. Układamy dia-
logi. (120 min)

3.Peripherals. Urządzenie peryferyjne – poznajemy słow-
nictwo branżowe. (90 min)

4.My computer system needs an upgrade. Przeprowadzamy 
rozmowy z klientami. (120 min)

5. Zajęcia rekreacyjne. Bowling – kręgielnia. Stosowanie 
technik radzenia sobie ze stresem – pogadanka. (75 min)

1.Konspekt zajęć

2.Podręcznik

3.Odtwarzacz płyt Cd

4.Laptop z dostępem do 
Internetu, projektor oraz 
ekran

5.Dziennik zajęć

3. dzień

środa

480 min

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45 

5. 19.00 -20.00

 

1.Network troubleshooting. Ćwiczymy poznane słownic-
two. (90min)

2.I need a router. Utrwalamy poznane słownictwo. (120min)

3.The new CCC Operating System. Ćwiczymy umiejętność 
komunikowania się. (90min)

4.What do you need help with? Odgrywamy scenki sytu-
acyjne. (120min)

5. Zajęcia rekreacyjne. Praca z filmem – gry zespołowe. (75 min)

1.Konspekt zajęć

2.Podręcznik

3.Odtwarzacz płyt Cd

4.Laptop z dostępem do 
Internetu, projektor oraz 
ekran

5.Dziennik zajęć



66

R
ea

liz
ac

ja
 o

bo
zó

w
 ję

zy
ko

w
yc

h 4. dzień

czwartek

480 min

1. 09.00 -10.30 

2. 10.45- 12.45 

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45 

5. 19.00 -20.00

1.A new word processing program. Poznajemy słownictwo 
branżowe. (90 min)

2.I have a word processing problem. Ćwiczymy 
umiejętność mówienia. (120 min)

3.How to create your email account? Pomagamy klientowi 
stworzyć konto e-mail. (90 min)

4.My email address isn’t receiving mail. Utrwalamy 
poznane słownictwo. (75 min)

5. Zajęcia rekreacyjne. Bowling – kręgielnia. Konwersacje 
na temat sposobów  aktywnego spędzenia wolnego czasu  
w gronie rodziny lub przyjaciół. (75 min)

1.Konspekt zajęć

2.Podręcznik

3.Odtwarzacz płyt Cd

4.Laptop z dostępem do 
Internetu, projektor oraz 
ekran

5.Dziennik zajęć

5. dzień

piątek

480 min

1. 09.00 -10.30 

2. 10.45- 12.45 

3. 14.00 -15.30 

4. 15.45 -17.45

5. 19.00- 20.00

 
 

 
1.Changes to the company web site. Poznajemy słownictwo 
związane z tworzeniem stron internetowych. (90 min)

2.I don’t even know what meta tags are. Układamy scenki 
sytuacyjne. (120 min)

3.Graphic Arts. Ćwiczymy poznane słownictwo. (90 min)

4.I want to put a picture on my website. Układamy scenki 
sytuacyjne. (120 min)

5.Zajęcia rekreacyjne w hotelowym SPA. Ćwiczymy umie-
jętność komunikowania się. (75 min)

1.Konspekt zajęć

2.Podręcznik

3.Odtwarzacz płyt Cd

4.Laptop z dostępem do 
Internetu, projektor oraz 
ekran

5.Dziennik zajęć

6. dzień

sobota

540 min

1. 09.00 -10.30 

2. 10.45- 12.45 

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45

5. 19.00 -21.00

1.Databases vs spreadsheets. Rozmawiamy o bazach da-
nych oraz arkuszach kalkulacyjnych. (90 min)

2.I don’t understand this spreadsheet program. Układamy 
scenki sytuacyjne. (120 min)

3.Website Review Solutions. Odkrywamy rozwiązania 
przeglądu strony internetowej. (90 min)

4.I have a question about CSS.  Utrwalamy poznane słow-
nictwo. (120 min)

5.Zajęcia rekreacyjne. Wizyta w hotelowym SPA. Utrwala-
my poznane słownictwo branżowe. (75 min)

1.Konspekt zajęć

2.Podręcznik

3.Odtwarzacz płyt Cd

4.Laptop z dostępem do 
Internetu, projektor oraz 
ekran

5.Dziennik zajęć
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7. dzień

niedziela

210 min 

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45

 

1.Desktop Publishing Specialist. Poznajemy słownictwo 
branżowe. (60 min)

2. Do you have experience…? Ćwiczymy umiejętność 
mówienia. (120min)

1.Konspekt zajęć

2.Podręcznik

3.Odtwarzacz płyt Cd

4.Laptop z dostępem do 
Internetu, projektor oraz 
ekran

5.Dziennik zajęć

Treści programowe i organizacja pracy obozu językowego branżowego dla zawodu technik 
żywienia i usług gastronomicznych 343404. Autorka Iwona Szwarczyńska

Dzień szkolenia/ 
czas trwania 

 Treści  planowanych działań w ramach szkolenia

Materiały 

niezbędne do 
zajęć  dydaktycz-

nych 

Uwagi

1. dzień

poniedziałek

480 min

1. 09.00-10.30

2. 10.45-12.45

3. 14.00-15.30

4. 15.45-17.45

5. 19.00-20.00

1.Powitanie test diagnozujący. Budowanie zdań prostych i pytających. 

2.Kim jestem z zawodu ? Rozmowy o zawodzie.

3.Czynności w kuchni  (warsztaty).

4.Animacje językowe (rekreacja).

5.Wieczór filmowy – konwersacje z wykorzystaniem krótkich fil-
mów w języku niemieckim.

1.Menschen im 
Beruf 

2.Podręcznik: 
Deutsch in der Ho-
telerie und Gastro-
nomie. 

3.Materiały własne 

4.Laptop/dostęp do 
Internetu

5.Ekran lub tele-
wizor 

6.Markery + papier 
+ nożyczki 

7.Konspekt

8.Dziennik zajęć
2. dzień

wtorek

480 min

1. 09.00 -10.30

2. 10.45-12.45

3. 14:00 -15.00

4. 15.15 -16.45

5. 19.00- 20.00

1.Powtórzenie liczebników, podawanie ilości, miar i wag.

2.Budowanie pytań, udzielanie informacji, przedstawianie się, 
witanie, wyrażanie przypuszczeń 

3.Określanie czasu, umawianie terminu spotkań, godzin odjazdu. 

4.Urządzenia  w kuchni.

5.Wieczór filmowy  – konwersacje z wykorzystaniem krótkich 
filmów w języku niemieckim.

1.Menschen im 
Beruf 

2.Podręcznik: 
Deutsch in der 
Hotelerie und 
Gastronomie. 

3.Materiały własne 

4.Laptop/dostęp 
do Internetu

5.Ekran lub tele-
wizor 

6.Markery + pa-
pier + nożyczki

7.Konspekt

8.Dziennik zajęć



68

R
ea

liz
ac

ja
 o

bo
zó

w
 ję

zy
ko

w
yc

h 3. dzień

Środa

480 min

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45 

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45

5. 19.00 -20.00

1.Śniadanie w hotelu. Nazywanie potraw i napojów.

2.Przyjmowanie zamówienia, pytanie w przypadku nieporozu-
mień.

3.Określanie czasu, daty. Udzielanie informacji przez telefon.

4.Nakrywamy do stołu . Symulacje językowe 

Rekreacja/animacje językowe.

5.Wieczór filmowy Trffpunkt Berlin.  Konwersacje z wykorzysta-
niem krótkich filmów w języku niemieckim.

1.Menschen im 
Beruf 

2.Podręcznik: 
Deutsch in der 
Hotelerie und 
Gastronomie. 

3.Materiały własne 

4.Laptop/dostęp 
do Internetu

5.Ekran lub tele-
wizor 

6.Markery + pa-
pier + nożyczki

7.Konspekt

8.Dziennik zajęć
4. dzień

czwartek

480 min

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45 

5. 19.00 -20.00

1.Weekend nad morzem. Powtórzenie czasu przeszłego (Perfekt). 

2.Ćwiczenia gramatyczne Perfekt.

3.Przepis na ulubioną potrawę.

4.Moja pierwsza samodzielnie ugotowana potrawa. 

Rekreacja/animacje językowe.

5.Gotowanie-Wieczór filmowy – Konwersacje z wykorzystaniem 
krótkich filmów w języku niemieckim. 

1.Menschen im 
Beruf 

2.Podręcznik: 
Deutsch in der 
Hotelerie und 
Gastronomie. 

3.Materiały własne 

4.Laptop/dostęp 
do Internetu

5.Ekran lub tele-
wizor 

6.Markery + pa-
pier + nożyczki

7.Konspekt

8.Dziennik zajęć
5. dzień

piątek

480 minn

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45

5. 19.00 -20.00

1.Stolik dla dwóch osób. Polecanie potraw.

2.Przyjmowanie skarg gości i reagowanie na nie.

3.Praca ze słownikiem. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

4.Animacje językowe/rekreacja. 

5.Rozwijanie mówienia z użyciem filmów.

1.Menschen im 
Beruf 

2.Podręcznik: 
Deutsch in der 
Hotelerie und 
Gastronomie. 

3.Materiały własne 

4.Laptop/dostęp 
do Internetu

5.Ekran lub tele-
wizor 

6.Markery + pa-
pier + nożyczki

7.Konspekt

8.Dziennik zajęć
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6. dzień

sobota

540 min

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45

3. 14.00 -15.30

4. 15.45 -17.45

5. 19.00 -21.00

1.Użycie Perfekt w mówieniu.

2.Praca z podręcznikiem. Powtórzenie.

3.Powtórzenie i usystematyzowanie treści z języka branżowego. 

4.Animacje językowe. Rekreacja.

5.Wieczór prezentacji wykonanych projektów/ filmów. 

1.Menschen im 
Beruf  
 

2.Podręcznik: 
Deutsch in der 
Hotelerie und 
Gastronomie.  
 

3.Materiały własne 
  

4.Laptop/dostęp 
do Internetu

5.Ekran lub tele-
wizor 

6.Markery + pa-
pier + nożyczki

7.Konspekt

8.Dziennik zajęć
7. dzień

niedziela

210 min 

1. 09.00 -10.30

2. 10.45- 12.45

1.Konwersacje. 

2.Test powtórzeniowy.

1.Menschen im 
Beruf 

2.Podręcznik: 
Deutsch in der 
Hotelerie und 
Gastronomie. 

3.Materiały wła-
sne 

4.Laptop/dostęp 
do Internetu

5.Ekran lub tele-
wizor 

6.Markery + pa-
pier + nożyczki

7.Konspekt

8.Dziennik zajęć

4.4. Przykładowe zadania umożliwiające realizację treści programowych 

Podczas obozów językowych, organizowanych przez różne podmioty, lektorzy w procesie 
nauczania wykorzystują m.in.: scenki sytuacyjne, animacje językowe, warsztaty z filmem 
obcojęzycznym, inscenizacje wydarzeń kulturalnych, warsztaty z muzyką obcojęzyczną, tłumaczenia 
piosenek, przeprowadzanie wywiadów. Zdarzają się również zajęcia, podczas których poza 
konwersacjami w języku obcym, przygotowuje się np. wspólne posiłki, gra w kręgle lub maluje 
plakaty. Wymienione metody, stosowane podczas obozów, umożliwiają zdobycie płynności językowej,  
a jednocześnie są dla uczestników formą zabawy. Dzieci i młodzież mogą pracować również z kartami 
pracy lub podręcznikami, pisać e-maile lub listy, wykonywać zadania związane z rozumieniem ze 
słuchu i rozumieniem czytania. Przy wyborze stosowanych metod podczas obozów ważne jest, aby 
pamiętać o różnorodności i kształcić wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, czytanie, 
pisanie, słuchanie. Należy również wziąć pod uwagę wiek uczestników, poziom wiedzy, ilość godzin 
dydaktycznych, główne cele obozu językowego, wyposażenie sal oraz ilość osób w grupie.



70

R
ea

liz
ac

ja
 o

bo
zó

w
 ję

zy
ko

w
yc

h Zawarte w programach treści zostały zrealizowane zgodnie z planem podczas obozów. W tym 
miejscu nie zostaną wymienione wszystkie ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas zajęć 
dydaktycznych, ale wybrane przykłady pracy ze słownictwem branżowym, stosowane podczas 
obozów językowych w ramach Projektu PPP, dostosowane do pracy z młodzieżą posiadającą stopień 
znajomości języka obcego na poziomie min. A2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego.

Wybrane zadania wykonywane przez uczniów w zawodzie technik logistyk  

Podczas obozów uczniowie korzystali z podręcznika wydawnictwa Macmillan Education In 
Company 3.0 ESP Logistics oraz kart pracy przygotowanych przez nauczycielkę Annę Bednarską.

Zadanie 1 – ćwiczenia w mowie na podstawie przykładów z podręcznika lub przygotowanych 
przez nauczyciela. Praca w parach – uczniowie mają za zadanie przekazać informację lub zadać 
pytanie, które wcześniej wybierają drogą losową np.:

 - ask your partner to explain a shipping document to you;
 - tell your partner three things you did yesterday;
 - explain a multimodal shipment to your partner;
 - ell your partner about a project you are working on at the moment;
 - you are a freight forwarder; call your customer and explain why their goods are stuck at customs;
 - call your partner and update them on the progress of their shipment; give details of a delay or 

problem.

Zadanie 2 – ćwiczenia w mowie na podstawie przykładów z podręcznika, scenki sytuacyjne 
w parach:

Student A with Student B

 - you are Student B´s boss; you have asked Student B for a report several times; the deadline was 
yesterday; ask Student B for the report again;

 - you supply photocopying paper to Student B, you forgot to dispatch a delivery two days ago; stu-
dent B calls you to ask for an explanation; reassure your customer and promise action.

Zadanie 3 – praca z podręcznikiem; scenki sytuacyjne w parach; rola klienta i sprzedawcy.

 
Źródło: Podręcznik: Allison J., Townend J., In Company 3.0 ESP Logistic, Teacher´s edition, London 2017, str. 6
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Zadanie 4 – praca w grupach; przygotowanie własnych propozycji na wskazany przez 
nauczyciela temat np. czynności wykonywane przy przyjęciu lub wydaniu towaru – na lub – z 
magazynu; czynności wykonywane przy realizacji zamówienia do klienta itp.

 

 Źródło: Materiały z obozu językowego przygotowane przez uczniów.

Zadanie 5 – praca indywidualna z podręcznikiem lub na podstawie przykładów przygotowanych 
przez nauczyciela; odgadywanie lub uzupełnianie definicji, zdań np.:

 - cargo in containers that must be loaded individually
b…………… - b……………

 - putting goods from more than one shipper together
g……………..

 - air freight is usually the most e…………. way to send goods, but it is quick and reliable.
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h Zadanie 6 – praca indywidualna z podręcznikiem lub na podstawie przykładów przygotowanych 
przez nauczyciela; wybór poprawnego wyrażenia, np.:

 - you can´t / have to transport dangerous goods without a licence;
 - our agents have booked the consignment to / on a flight from Heathrow on Thursday;
 - you should / don´t have to have a health certificate to transport live animals.

Wybrane zadania wykonywane przez uczniów w zawodzie technik informatyk

Zajęcia dydaktyczne prowadzone były z wykorzystaniem podręcznika wydawnictwa Express 
Publishing Information Technology oraz kart pracy przygotowanych przez nauczycielkę Kamilę 
Widzisz.

Zadanie 1 – praca w parach; odgadywanie i opisywanie rzeczy związanych z branżą IT; jedna 
osoba opisuje a druga musi odgadnąć, co to jest; podobne zadanie występuje również w podręczniku 
w formie pisemnej (np. str.12), można początkowo korzystać z książki a potem w ramach utrwalania 
już bazować na zapamiętanym słownictwie np.:

 - a device that scans see-through objects;
 - a device used to story pictures on cameras;
 - the smallest unit of computer data;
 - an Internet connection using wireless signals;
 - words/letters used to identify companies and addresses.

Odpowiedziami na powyższe zagadnienia są: transparenty adapter, flash memory, bit, Wi-Fi, 
domain name. 

Zadanie 2 – animacje językowe; grupa bawi się w całości, ćwiczenie utrwalające poznane 
słownictwo, pierwsza osoba mówi wyraz, a kolejna musi powiedzieć wyraz lub wyrażenie zaczynające 
się od ostatniej litery z wyrazu poprzednika, utrudnieniem jest ustalenie wyrazów tylko z jednej 
branży np. związane z pracą informatyka np.: customer – RAM – mouce – email address – server – 
router – rewident virus – scanner … .

Zadanie 3 – ćwiczenie utrwalające poznane słownictwo; uczniowie podzieleni zostali na małe 
grupy i rywalizują między sobą, grupy zapisują na kartce jak najwięcej wyrażeń w określonym czasie 
(np. 2 minuty), zaczynających się na wskazaną przez prowadzącego literę, obowiązuje poprawność 
pisowni, prowadzący ustala ilość rund, po których nastąpi podsumowanie wyników, można 
przewidzieć również nagrody; przykłady wyrazów:

M – motherboard, monitor, mouse, microphone,  multipoint videoconference,

message, multimedia;

E – expansion card, enter, exposure, electronic page, editor, encoder;

F – formula, field, function, folder, format, functionality, FAQ;

D – data, desktop, disk drive, document, domain name, DVD, dashboard;
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P – pixel, page view, processor, printer, password, popup, programmer;

W – Windows, web-based, Word Wide Web, workstation, webcam.

Zadanie 4 – ćwiczenia w mowie na podstawie przykładów z podręcznika lub przygotowanych 
przez nauczyciela; praca w całej grupie; uczniowie mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie, które 
wcześniej wybierają drogą losową, pozostali słuchają i weryfikują poprawność np.:

 - what is Information Technology;
 - what kind of computer do you use;
 - how does a computer help a business;
 - what is Web Hosting, 
 - why is computer programming becoming more important.

Zadanie 5 – krótkie scenki sytuacyjne; praca w parach; jedna osoba mówi o jakimś problemie 
lub zadaje pytanie, a druga reaguje na nie np.:

 - I need a workstation;
 - my firm´s computer system needs an upgrade;
 - what program are you using;
 - I want to edit my pictures, I don´t know how;
 - I have problems with my company´s GPS.

Wybrane zadania wykonywane przez uczniów w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych

Uczniowie korzystali podczas zajęć edukacyjnych z dwóch pozycji wydawnictwa Hueber: 
podręcznika: Menschen im Beruf Tourismus i słownika tematycznego: Deutsch in der Gastronomie 
und Hotellerie oraz kart pracy przygotowanych przez nauczycielkę Iwonę Szwarczyńską.

Zadanie 1 – praca indywidualna; nauka słownictwa; przygotowanie własnych słowniczków 
przede wszystkim z nowymi, niezapamiętanymi jeszcze zwrotami w języku obcym, do wykorzystanie 
przy nauce i powtórzeniach słówek.

DEUTSCH    POLNISCH

Früchte Tee    herbata owocowa

Kinderhauptspeise   danie główne dla dzieci

Kräuter Tee    herbata ziołowa

Lachs     Łosoś

Supenlöffel    łyżka do zupy

Strohhalm    Słomka
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h Zadanie 2 – animacje językowe; grupa bawi się w całości; wcześniej osoba prowadząca 
powinna przygotować kartki z wyrazami lub zdaniami widocznymi dla wszystkich uczestników. 
Każdy uczestnik wybiera jedną kartę i kładzie ją przed sobą. Prowadzący prezentuje rytm najpierw 
4/4 klaszcząc w uda, potem klaszczemy rękoma, następnie pstrykamy palcami – lewej a później 
prawej ręki. Przy pstrykaniu uczestnik wypowiada swoje słowo oraz słowo partnera, i tak po kolei. 

 

Źródło: Materiały z obozu językowego przygotowane przez I. Szwarczyńską.

Następnie zaczyna się właściwa gra i ochotnik rozpoczyna ją wypowiadając swoje słowo  
a następnie „wywołuje” innym słowem kolejną osobę. Wyrazy wykorzystane podczas obozu to np.: 
bestellen, aufdecken, Trinkgeld, zahlen, Speise, Tischdecke, Hauptspeise.

Zadanie 3 – praca indywidualna z podręcznikiem (str. 36); rozumienie ze słuchu; uczniowie 
wysłuchują prośby złożonej przez gościa hotelowego i muszą zaznaczyć odpowiednie produkty na 
formularzu zamówienia śniadania np.: Honig, Brot, Schinken, eine Portion Rührei, Butter. Początkowo 
można korzystać z podręcznika, a później uczniowie mogą odgrywać rolę gości zamawiających i rolę 
przyjmujących zamówienie.

Zadanie 4 – praca w parach; krótkie pytania i szybkie odpowiedzi; uczestnicy wymyślają 
pytania związane np. z pracą kelnera, jedna osoba pyta – a druga musi, jak najszybciej opowiedzieć 
w sposób logiczny, przykładowe pytania mogą być następujące:

 - Was möchten Sie trinken?
 - Zahlen Sie zusammen oder getrennt?
 - Was kann ich für Sie tun?
 - Was können Sie uns empfehlen?
 - Was möchten Sie essen?
 - Darf es sonst noch etwas sein?

Zadanie 5 – animacje językowe; pantomima; grupa bawi się w całości; wcześniej osoba 
prowadząca powinna przygotować kartki z wyrażeniami w języku obcym. Grupa ustawia się  
w kole, do środka wchodzi dwóch uczestników, którzy muszą odgadnąć hasło. Prowadzący pokazuje 
pozostałym uczestnikom hasła, tak aby nie zobaczyły ich osoby w kole. Uczestnicy pokazują za 
pomocą pantomimy hasło, które osoby ze środka muszą wypowiedzieć w języku obcym. Przykładowe 
hasła: Mittagessen, Vorspeise, Tische sauber machen, Kaffee mit Milch und Zucker, zum Mitnehmen.
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Zadanie 6 – scenki sytuacyjne; reagowanie na krytykę i zażalenia gości; uczniowie losują 
karteczki przygotowane przez nauczyciela i muszą zareagować na skargę gościa restauracji. Skargi 
mogą być sformułowane w następujący sposób:

 - die Portion ist viel zu klein;
 - das Essen ist versalzen;
 - das Glas ist schmutzig;
 - die Suppe ist viel zu kalt;
 - ich warte seit einer Stunde auf mein Essen;
 - das schmeckt mir nicht.

4.5. Ocena obozów językowych

Obozy językowe zorganizowane w ramach Projektu zostały ocenione przez uczniów i nauczycieli 
pozytywnie. Taka forma edukacji pozwoliła na wykorzystanie metod umożliwiających naukę przez 
zabawę, co szczególnie podobało się młodzieży. Nauczyciele starali się zminimalizować stosowanie 
metod najczęściej używanych podczas szkolnych lekcji,  a zwiększyć ilość metod alternatywnych 
np.: animacji językowych, pracy z filmem lub konwersacji językowych podczas zajęć rekreacyjnych 
np. gry w kręgle. Dodatkową zaletą była stała obecność lektora i możliwość konwersacji językowych 
w różnych porach dniach. Obozy umożliwiły przełamać barierę językową i niechęć do nauki.  
O zadowoleniu mogą świadczyć następujące opinie uczniów:

Moim zdaniem na tym obozie nauczyłam się więcej niż w szkole. Można się uczyć poprzez 
zabawę z innymi uczniami. Była bardzo dobra atmosfera. Wszyscy nawzajem sobie pomagaliśmy,  
w ogóle było bardzo fajnie.

Bardzo fajnie się uczyło. Nauka w formie zabawy. Bardzo fajnie spędzone ferie, nauka świetnie 
połączona z zabawą.

Na obozie językowym bardzo dużo się nauczyliśmy. Zajęcia wyglądały całkiem inaczej niż  
w szkole. Gramy w różne zabawy językowe i uczymy się przy tym języka branżowego. Uczestniczymy 
w zajęciach bardzo chętnie, bo wiemy, że pomoże nam to znaleźć pracę poza granicami naszego kraju.
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kompetencji zawodowych.

Rysunek 13. Odpowiedzi uczestników na pytanie, czy udział w obozie wpłynął na wzbogacenie 
słownictwa zawodowego i podniesieniu umiejętności zawodowych.

Rysunek 14. Ocena poziomu prowadzenia zajęć przez nauczycieli podczas obozów naukowych 
dokonana przez uczniów poszczególnych branż.

Rysunek 15. Ocena przydatności  materiałów  dydaktycznych, oprogramowania i innych pomocy 
wykorzystanych podczas  zajęć na obozie naukowym.
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Spis tabel

Tabela 1. Przyczyny uczestnictwa w branżowych obozach naukowych z podziałem na 
poszczególne zawody.

Tabela 2. Przykładowa matryca Karty wyjazdu na obóz naukowy.

Tabela 3. Przykładowa matryca do zestawienia treści programowych i organizacji pracy.

Tabela 4. Określenie przez uczestników obozów czy uczestnictwo spełniło ich oczekiwania, 
dało satysfakcję oraz czy poleciliby je swoim koleżankom i kolegom.
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