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RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU 

 

pt. „Nauka przez całe życie” o numerze 2020-1-PL01-KA101-078838  
realizowanego w latach 2020-2022  

przez Zespół Szkół Technicznych w Płocku 
 

 
CELE EWALUACJI 

 
Niniejszy raport powstał w ramach projektu pt. „Nauka przez całe życie”, który 

jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) w ramach projektu 
„Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Okres realizacji projektu - od  
1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. 

Celem raportu jest zebranie informacji z działań ewaluacyjnych realizowanych w 
ciągu całego projektu, ocena całego projektu i jego poszczególnych działań. Ewaluacja 
końcowa ma odpowiedzieć na pytanie czy udało się osiągnąć założone cele i rezultaty. 

Podstawowymi metodami badawczymi były badania ewaluacyjne, obserwacja, 
wywiady, analiza dokumentów. 

Narzędziami badawczymi były dokumenty projektowe, kwestionariusze ankiety, 
arkusze obserwacji i arkusz wywiadu.  

W ewaluacji projektu brało udział 11 uczestników projektu, a w ocenie wpływu 
projektu 20 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Płocku. 

Ewaluacja w projekcie była prowadzona na każdym etapie projektu. 
 

EWALUACJA WSTĘPNA 
 

Na początku dokonano wstępnej ewaluacji analizując różne dokumenty 
projektowe. Po analizie wniosku aplikacyjnego, harmonogramu projektu oraz „Karty 
monitorowania przebiegu ewaluacji” okazało się, że projekt jest rzetelnie 
przygotowany i przemyślany, a planowane mobilności są rozłożone w czasie na 2 lata 
kalendarzowe. Z analizy dokumentów wynika, że planowane działania zakończą się 
powodzeniem, a wszystkie cele zostaną zrealizowane. 
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EWALUACJA BIEŻĄCA 
 

1. Ewaluacja zarządzania projektem 
 

Analiza dokumentacji projektowej, opracowanych kart monitoringu oraz 
sprawozdań uczestników pozwala stwierdzić, że w trakcie realizacji  projektu Zespół 
Zarządzający Projektem podejmował właściwe decyzje. Opracowana „Analiza ryzyka  
i problemów” pomogła przewidzieć i zapobiec wielu drobnym problemom. Dzięki temu 
dokumentowi można było właściwie reagować. Częstotliwość spotkań Zespołu 
Zarządzającego Projektem oraz analiza dokumentów – kart monitoringu pozwala 
stwierdzić, że proces zarządzania i monitorowania działań w projekcie przebiegał 
prawidłowo i bardzo skutecznie. 
 

2. Ewaluacja kursów 
 
Ewaluacja kursów odbywała się przed i po wyjeździe każdego uczestnika na kurs 

za pomocą kwestionariusza ankiety „Ocena kursu”. Szczegóły zawarte są w 4 mniejszych 
raportach z ewaluacji kursów opublikowanych na stronie projektu.  

Uczestnicy mobilności wypełniali także Arkusz auto ewaluacji poziomu języka 
angielskiego przed wyjazdem na kurs i po powrocie, które znajdują się w dokumentacji 
projektu. 
 

3. Ewaluacja lekcji otwartych 
 
Każdy uczestnik kursu mobilności po powrocie przeprowadził lekcję otwartą dla 

swoich koleżanek i kolegów. W ramach projektu przeprowadzone zostało 11 lekcji 
otwartych, który były oceniane przez innych nauczycieli poprzez wypełnienie „Arkusza 
obserwacji lekcji otwartej i przydatności narzędzi i metod TIK” zawierającego temat 
lekcji, jej cele oraz wykorzystane środki dydaktyczne. Ankieta zawierała przebieg zajęć, 
charakterystykę prowadzącego oraz ocenę przydatności wykorzystanych metod i 
narzędzi TIK. Szczegóły zawarte są w 2 „Raportach z ewaluacji lekcji otwartych”.  

Zebrane wyniki przedstawiają się następująco: 
1. Wszystkie lekcje otwarte były bardzo przydatne, w tym środki dydaktyczne, 

aplikacje/programy, narzędzia TIK, formy i metody pracy, ćwiczenia/zadania.  
2. Każda osoba prowadząca stwarzała odpowiednią atmosferę na zajęciach. 
3. Zajęcia prowadzone były w sposób rzeczowy i profesjonalny. 
4. Na wszystkich lekcjach otwartych wykorzystywane były nowoczesne technologie  

takie jak zestaw słuchawkowy, karty pracy, tablica interaktywna, komputery, 
aplikacje mobilne, telefony komórkowe uczniów. 
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5. Dobór środków dydaktycznych był odpowiedni do celów każdej lekcji. 
6. Wyjaśnienia każdego prowadzącego były jasne i czytelne. 
7. Ćwiczenia zwiększały wiedzę i umiejętności uczniów, rozwijały ich aktywność  

i samodzielność. 
8. Każda osoba prowadząca angażowała uczniów do udziału w ćwiczeniach,  

zachęcała ich do zadawania pytań, reagowała na problemy i pytania uczniów. 
9. Przydatność form i metod pracy, środków dydaktycznych, aplikacji/programów i 

narzędzi TIK była bardzo duża. 
 

4. Ewaluacja szkoleń 
 
Każdy uczestnik kursu językowo-ICT oraz specjalistycznego po powrocie 

przeprowadził szkolenie dla nauczycieli ZST przestawiając poznane metody, aplikacje i 
programy. W ramach projektu przeprowadzone zostało 8 szkoleń. Do oceny szkolenia i 
zdobytych na kursie umiejętności służył „Arkusz przydatności poznanych metod i 
narzędzi TIK ”, który zawierał 15 pytań podzielonych na 3 części: ocena przydatności 
poznanych metod i narzędzi TIK, ocena prowadzącego, ocena korzyści z uczestnictwa w 
szkoleniu. Szczegóły zawarte są w 3 mniejszych „Raportach z ewaluacji szkoleń” 
opublikowanych na stronie projektu.  

 
Zebrane wyniki przedstawiają się następująco: 

 
1. Wszystkie szkolenia były bardzo przydatne, w tym aplikacje/programy, 

ćwiczenia/zadania, narzędzia TIK, formy i metody pracy. 
2. Każda prowadząca wykorzystywała nowoczesne technologie i przekazywała 

wiedzę w jasny i zrozumiały sposób. 
3. Treść szkolenia była zgodna z oczekiwaniami wszystkich uczestników. 
4. Atmosfera na szkoleniu byłą bardzo miła. 
5. Każda prowadząca przekazywała wiedzę w jasny i zrozumiały sposób, 

odpowiadała na pytania i udzielała dodatkowych wyjaśnień. 
6. Informacje zdobyte na szkoleniu zwiększały wiedzę każdego z uczestników. 
7. Uczestnicy szkoleń w pracy zawodowej będą wykorzystywać zdobytą wiedzę i 

umiejętności, otrzymane materiały i adresy stron internetowych, poznane 
metody/programy, aplikacje i ćwiczenia z użyciem nowoczesnych technologii. 
 

EWALUACJA KOŃCOWA 
 

1. Analiza „Arkuszy wywiadu dotyczącego zdobytej wiedzy” 
 

Pod koniec projektu ze wszystkimi 11 uczestnikami projektu przeprowadzony 
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został wywiad za pomocą „Arkusza wywiadu dotyczącego zdobytej wiedzy” 
zawierającego 20 pytań zamkniętych. 

Zebrane wyniki przedstawiają się następująco: 
 

 
Wykres 1 - wyniki zebrane z „Arkuszy wywiadu dotyczącego zdobytej wiedzy” 
 

2. Analiza ankiet „Ocena projektu” 
 

Na koniec projektu wśród 11 uczestników przeprowadzona została anonimowa 
ankieta pt. „Ocena projektu”. Jej celem było odpowiedź na pytanie jak były oceniane 
wszystkie działania realizowane w ramach projektu. 

Kwestionariusz ankiety zawierał 12 pytań zamkniętych dotyczących oceny 
organizacji projektu, oceny poszczególnych działań realizowanych w ramach projektu 
oraz 3 pytania otwarte. 

Ocena organizacji projektu została wysoko oceniona w każdym aspekcie przez 
wszystkich uczestników projektu. 

Zebrane wyniki przedstawiają się następująco:  
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Jak oceniasz 

 
Wykres 2 - ocena organizacji projektu 
 
Na pytania otwarte udzielono następujących odpowiedzi: 

1. Co dał ci udział w różnych działaniach w ramach projektu:  

 Nowe doświadczenia zawodowe. 

 Poznanie wielu programów i aplikacji, których teraz używam podczas lekcji. 

 Wzbogacenie słownictwa z języka angielskiego. 

 Podniesienie umiejętności językowych, interpersonalnych i społecznych.. 

 Możliwość stosowania języka angielskiego w grupie międzynarodowej.  

 Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowanych metod pracy.  

 Wzrost motywacji do prowadzenia zajęć w języku angielskim, do dalszego 
rozwoju. 

 Poznanie metod pracy innych uczestników projektu. 

 Zwiększenie umiejętności w zakresie użycia innowacyjnych metod nauczania. 

 Poszerzenie wiedzy na temat historii, kultury i obyczajów kraju 
anglojęzycznego – Malty. 

 Zwiększenie wiedzy w zakresie narzędzi i umiejętności ICT. 

 Poznanie nowych metod nauczania, programów i aplikacji internetowych. 

 Poszerzenie wiedzy i umiejętności informatycznych oraz językowych. 
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 Zwiększenie motywacji do pracy, a tym samym wzrost efektywności. 

 Wzrost pewności siebie. 

 Rozwój własny i poszerzenie wiedzy. 

 Rozwinięcie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania oraz 
prezentowania swoich poglądów, wiedzy i nabytego doświadczenia. 

 

2. Co najbardziej podobało ci się w projekcie? 

 Możliwość wyjazdu na kurs zagraniczny. 

 Możliwość wyjazdu na zagraniczny kurs językowy, który przyczynił się do 
przełamania mojej bariery językowej i większej pewności siebie w mówieniu w 
języku angielskim. 

 Kontakt z „żywym” językiem. 

 Współpraca z innymi nauczycielami/native speakerami. 

 Duży rozwój osobisty i zawodowy dzięki różnym działaniom projektowym. 

 Możliwość podniesienia umiejętności językowych. 

 Możliwość zdobywania wiedzy w sposób praktyczny. 

 Możliwość uczestniczenia w ciekawych krajoznawczych wycieczkach i 
poznania kultury Malty oprócz zajęć lekcyjnych. 

 Możliwość poznania nowoczesnych technologii, które aktywizują uczniów do 
pracy. 

 Sposób prowadzenia zajęć na kursie. 

 Poznanie nowego obszaru wiedzy – 2 osoby. 

 Różnorodność prowadzonych zajęć i bardzo ciekawa tematyka. 

 Wysoki poziom działań projektowych. 

 Poznanie kultury i tradycji kraju, w którym odbywał się kurs. 

 Bezpośredni kontakt z nauczycielami z innych państw. 
 

3. Co należałoby zmienić w następnym projekcie? 

 Nic - 6 osób; 

 Brak zmian. 

 Chciałabym, aby było zaplanowane więcej kursów. 

 Wprowadzić możliwość uczestnictwa w lekcjach w szkołach w Wielkiej 
Brytanii. 

 W następnym projekcie powinno być więcej szkoleń z TIK dla nauczycieli 
chcących wykorzystywać nowe technologie w swojej pracy z uczniami. 

 Powinna być możliwość wyjazdu większej liczby nauczycieli, aby poszerzyli 
swoje umiejętności, odświeżyli warsztat pracy i zdobyli nowe. 
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3. Analiza ankiet „Wpływ projektu” 
 

Na koniec projektu wśród 20 nauczycieli oraz członków kadry kierowniczej szkoły 
przeprowadzona została anonimowa ankieta pt. „Wpływ projektu”. Jej celem było 
uzyskanie informacji, czy dzięki realizacji wielu działań projektowych w szkole nastąpił 
rozwój w różnych dziedzinach jej funkcjonowania. 

Zebrane wyniki przedstawiają się następująco: 
 

 
Wykres 3 - ocena wpływu projektu 
 
Na pytania otwarte udzielono następujących odpowiedzi: 

1. Jakie są największe korzyści z udziału szkoły w projekcie?  

 Podniesienie jakości pracy szkoły dzięki zwiększonej wiedzy nauczycieli w niej 
pracujących. 

 Prestiż szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego. 

 Wzrost zainteresowania nauczycieli szkoleniami ICT. 

 Wzrost umiejętności zawodowych nauczycieli, co przekłada się na ciekawsze 
zajęcia z uczniami. 

 Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli, co przekłada się na wzrost jakości 
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pracy szkoły. 

 Wprowadzenie nowych metod pracy z użyczeniem nowoczesnych technologii.  

 Wzrost motywacji nauczycieli do podnoszenia swoich umiejętności 
językowych i zawodowych. 

 Podniesienie motywacji nauczycieli do dalszego kształcenia się oraz 
prowadzenia ciekawych zajęć. 

 Wzrost motywacji nauczycieli do nauki języków obcych i korzystania z 
nowoczesnych technologii. 

 Wzrost korzystania z nowoczesnych technologii przez nauczycieli języków 
obcych. 

 Dzięki udziałowi w projekcie szkoła zyskuje bardziej wykwalifikowaną kadrę, 
zwiększa się jej renoma. 

 Udział szkoły w projekcie to podniesienie jakości i dostępności edukacji, co 
przejawia się w wynikach egzaminów zewnętrznych. 

 Nawiązanie kontaktów z nauczycielami z innych krajów. 
 
2. Co należałoby zmienić w następnym projekcie? 

 Nic - 11 osób. 

 Więcej kursów z nowoczesnych technologii. 

 Więcej kursów z TIK. 

 Kursy nowoczesnych aplikacji wykorzystywanych podczas pracy z uczniami. 

 Zaplanowanie więcej kursów dla innych nauczycieli. 

 Wyjazdy innych nauczycieli niż językowcy. 

 Możliwość obserwacji lekcji w szkołach w Wielkiej Brytanii. 

 Możliwość wyjazdu większej liczby nauczycieli, aby poszerzyli swoje 
horyzonty, poznali  nowe metody pracy i zdobyli większą motywację do zmian. 

 
4. Analiza „Raportów z ewaluacji monitoringu” 

Celem ewaluacji monitoringu było uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe: 
czy karty monitoringu zostały wypełnione i czy wszystkie działania zaplanowane  w 
projekcie zostały zrealizowane. Narzędziem był kwestionariusz ankiety „Arkusz analizy 
dokumentów – kart monitoringu” złożony z 10 pytań zamkniętych. Z analizy wszystkich 
kart monitoringu wynika, że wszystkie działania zaplanowane w projekcie zostały 
zrealizowane. 

 
5. Analiza „Indywidualnych raportów z działań w ramach projektu” 

 
Każdy uczestnik projektu opracował „Indywidualny raport z działań w ramach 

projektu”, w którym opisał wszystkie działania upowszechniające rezultaty projektu 
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oraz informacyjno-promocyjne, w jakich brał udział, a także działania upowszechniające 
związane z dzieleniem się zdobytą wiedzą oraz osiągnięte rezultaty projektu. Opisał 
korzyści, jakie przyniósł mu udział w kursie oraz korzyści z działań związanych z 
dzieleniem się zdobytą wiedzą. 

 
PODSUMOWANIE EWALUACJI -  

OSIĄGNIĘTE REZULTATY PROJEKTU 
 

Analizując wszystkie działania ewaluacyjne można stwierdzić, że w wyniku 
prowadzonych działań w ramach projektu zrealizowane zostały wszystkie założone cele 
projektu, a rezultaty osiągnięte: 

1. rozwój kompetencji zawodowych 11 uczestników projektu – 11 nauczycieli ZST 
podniosło swoje umiejętności zawodowe dzięki uczestnictwu w wybranym kursie 
zagranicznym; 

2. podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego 11 uczestników projektu – 
wszystkie kursy odbywały się w języku angielskim, więc każdy z uczestników 
rozwinął swoje umiejętności językowe; 

3. wzrost jakości nauczania przedmiotów zawodowych poprzez stosowanie bardziej 
innowacyjnych metod kształcenia oraz nowych narzędzi i aplikacji – 2 
nauczycielki przedmiotów informatycznych i graficznych uczestniczyły w kursie 
specjalistycznym dotyczącym nauki programu Arduino oraz pracy z interfejsem 
Mit App Inventor i stosuje poznane programy w swojej pracy zawodowej; 

4. unowocześnienie nauczania języka angielskiego poprzez szersze stosowanie TIK – 
5 nauczycielek języka angielskiego i 1 nauczycielka niemieckiego uczestniczyły w 
kursach językowo-ICT lub ICT, a w szkoleniach w ZST brały udział wszystkie 
nauczycielki języka angielskiego i języka niemieckiego, więc nowoczesne 
technologie są szerzej stosowane na lekcjach języków obcych poprzez korzystanie 
ze stron i aplikacji internetowych takich jak: mentimeter.com, jamboard, Flip, 
Pixl, Genialy, wakelet, https://cospaces.io/eduhttps://www.ted.com/talks, 
https://elllo.org/ https://www.listen-and-write.com/ https://pl.padlet.com, 
https://quizlet.com, http://wheeldecide.com, https://www.gather.town i inne. 

5. wzrost umiejętności zawodowych i zarządzania kadry kierowniczej szkoły – 
uczestnikami kursów języka angielskiego był dyrektor szkoły oraz kierowniczka 
internatu; 

6. podniesienie prestiżu szkoły w środowisku lokalnym – dzięki realizacji projektu i 
działaniom informacyjno-promocyjnym (artykułów w Internecie i prasie) 
zwiększa się prestiż szkoły wśród społeczności lokalnej; 

https://cospaces.io/edu
https://cospaces.io/edu
https://elllo.org/
https://www.listen-and-write.com/
https://pl.padlet.com/
https://quizlet.com/
http://wheeldecide.com/
https://www.gather.town/
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7. zwiększenie liczby osób posiadających kontakty międzynarodowe – każdy z 11 
uczestników projektu zdobył kontakty międzynarodowe poprzez poznanie od 3 
do 10 nauczycieli z innych krajów europejskich. 

 
WNIOSKI Z EWALUACJI 

 
1. Projekt był dobrze przygotowany i realizowany. 
2. Proces zarządzania i monitorowania działań w projekcie przebiegał prawidłowo i 

bardzo skutecznie. 
3. Wszystkie zaplanowane działania projektowe zostały zrealizowane, założone cele 

projektu zostały zrealizowane, a wszystkie rezultaty zostały osiągnięte. 
4. Uczestnicy projektu byli bardzo zadowoleni z wybranego kursu oraz możliwości 

wyjazdu na szkolenie zagraniczne. 
5. Uczestnicy projektu podnieśli swoje umiejętności językowe, organizacyjne i 

dydaktyczne. 
6. Wszyscy uczestnicy wyrażają chęć udziału w kolejnych projektach. 
7. Dzięki realizacji wielu działań projektowych w szkole nastąpił rozwój w różnych 

dziedzinach jej funkcjonowania.  
8. Zwiększył się prestiż szkoły w środowisku lokalnym i w tym roku szkolnym 

przyszło do nas więcej młodzieży z lepszymi ocenami.  
 

 
Wicedyrektor 

Tomasz Kiciński 
 
 
 
 
 


