
  Wyniki testów z przygotowania zawodowego

   Tabela nr 1

l.p
BENEFICJENT

TEST nr 1
przed

zajęciami

TEST nr 2
po zajęciach

TEST nr 3
po powrocie

ze stażu
1 beneficjent 1.1 26 36 43
2 beneficjent 1.2 23 34 40
3 beneficjent 1.3 34 40 45
4 beneficjent 1.4 19 36 44
5 beneficjent 1.5 29 33 41
6 beneficjent 1.6 17 32 43
7 beneficjent 1.7 28 33 39
8 beneficjent 1.8 31 32 49
9 beneficjent 2.1 23 36 48

10 beneficjent 2.2 31 35 41
11 beneficjent 2.3 32 36 39
12 beneficjent 2.4 30 34 49
13 beneficjent 2.5 29 37 43
14 beneficjent 2.6 25 43 44
15 beneficjent 2.7 34 35 49
16 beneficjent 2.8 32 40 49

Wykres  nr 1

W  tabeli  zostały  przedstawione  wyniki  testów  z  dwóch  staży.  Beneficjenci  od  1.1-1.8  są
uczestnikami  pierwszego  stażu,  a  beneficjenci  2.1-2.8  są  uczestnikami  drugiego  stażu.  Wykres
przedstawia  wyniki  testów:  przed  realizacją  zajęć  kolor  niebieski,  po  realizacji  cyklu  zajęć  kolor
bordowy  oraz  po  powrocie  ze  stażu  kolor  zielony.  Z  wykresu  w  wyraźny  sposób  widać  proces
ewaluacyjny jaki nastąpił u naszych uczniów podczas realizacji całego projektu. Uczniowie najpierw
zostali przygotowani teoretycznie w szkole, a później realizowali wszystko praktycznie. Podczas testu
uczeń mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów. Uczniowie dostali na teście 50 pytań (za każde pytanie
1  pkt.).  Uczestnicy  pierwszego  stażu  odpowiedzieli  średnio  na  poziomie  25,8  pkt.  prawidłowych
odpowiedzi,  a  drugiego 29,5  pkt.  Po  zrealizowanych  zajęciach  teoretycznych  dla  pierwszej  grupy
średnio uzyskali  34,5 punktów, a drugiej  37.  pkt.  Beneficjenci  opanowali  materiał  teoretyczny na
poziomie dobrym. Utrwalenie nastąpiło po realizacji stażu, w wyniku którego pierwsza grupa stażowa
uzyskała   43  pkt,  a  druga 45,25 pkt.  Jak  widać  z  powyższego opisu,  po każdym etapie  działania
podczas realizacji  projektu, nastąpił  progresywny wzrost wiedzy, którą uczeń mógł wykorzystać w
praktyce. Z obserwacji, jak i z przeprowadzonego badania testowego widać że druga grupa będąca na
stażu  była  lepsza,  ale  pierwsza  mocniej  przykładała  się  do  realizacji  poszczególnych  etapów i  ta
różnica systematycznie malała. Na samym początku różnica pomiędzy grupami wynosiła 3,7 pkt., a po
badaniu drugim już 2,5 pkt. Po powrocie ze stażu 2,25 pkt. Największe postępy podczas realizacji
projektu uzyskał beneficjent pierwszy drugiego stażu. Po pierwszym teście miał 23, a w trzecim teście
miał 48 pkt. Po realizacji zajęć teoretycznych uzyskał 36 pkt. Czyli wiedza teoretyczna przełożyła się
na umiejętność wykonywanych zajęć praktycznych oraz jeszcze zaowocowała w postaci dodatkowej



wiedzy  i  umiejętności.  Praktycznie  taki  proces  wystąpił  u  wszystkich uczniów biorących udział  w
projekcie. Jak widać z badania taki sposób przygotowania uczniów daje dobre wyniki. 

Wyniki przygotowania językowego angielskiego zawodowego

Tabela nr 2

Wyniki z zajęć z języka angielskiego ogólnego i specjalistycznego - 60h
Beneficjent Wynik z testu przed 

zajęciami (max 50pkt)
Wynik po zakończeniu zajęć
(max 50 pkt)

Wynik po stażu (50 pkt + 10pkt
za zadania komunikacyjno-
kulturowe = max 60 pkt)

Grupa 1 (staż październik 2017)
1. beneficjent 1.1 15 40 52
2. beneficjent 1.2 10 35 49
3. beneficjent 1.3 15 40 53
4. beneficjent 1.4 39 46 54
5. beneficjent 1.5 38 48 56
6. beneficjent 1.6 42 50 59
7. beneficjent 1.7 12 34 49
8. beneficjent 1.8 39 49 58

Grupa 2 (staż marzec 2018)
9.  beneficjent 2.1 35 47 52
10. beneficjent 2.2 35 48 53
11. beneficjent 2.3 39 46 53
12. beneficjent 2.4 39 49 51
13. beneficjent 2.5 10 30 47
14. beneficjent 2.6 12 31 48
15. beneficjent 2.7 13 32 47
16. beneficjent 2.8 14 33 51



Wykres nr2

W tabeli  zostały przedstawione wyniki testów z dwóch staży. Beneficjenci od 1-8 są uczestnikami
pierwszego  stażu,  a  beneficjenci  9-16  są  uczestnikami  drugiego  stażu.  Uczniowie  przed
przystąpieniem  do  testu  byli  przygotowywani  na  zajęciach  zgodnie  z  podstawą  programową.
Beneficjenci   Zasadniczej  Szkoły  Zawodowej  nie  uczyli  się  języka  angielskiego  w  szkole
ponadgimnazjalnej, tylko w gimnazjum. Są to beneficjenci na pierwszym stażu od 1-3 i 7, a na drugim
od  5  do  8.  Uczniowie  technikum  mają  w  programie  język  angielski  i  to  widać  po  testach
realizowanych przed zajęciami z języka angielskiego ogólnego przygotowującego do stażu. Wykres nr
2 przedstawia wyniki testów języka angielskiego zawodowego przed realizacją zajęć  -kolor niebieski,
po realizacji cyklu zajęć kolor bordowy oraz po powrocie ze stażu kolor zielony. Z wykresu w wyraźny
sposób widać proces ewaluacyjny, jaki nastąpił u naszych uczniów podczas całego projektu. Podczas
testu uczeń mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów na dwóch pierwszych testach, a na trzecim 60pkt
(10 pkt  odp.  komunikacyjno-kulturowe).  Jak widać z  wykresu pierwszy test(realizowany przed 60
godz. kursem ) uczniowie odpowiedzieli prawidłowo na poziomie 26,25pkt, po zrealizowanym kursie
to było już  42,75%. A po stażu 53,75 pkt. Są to wyniki pierwszego stażu. Przed zajęciami drugiego
stażu beneficjenci uzyskali wynik 24,62 pkt., po zajęciach uzyskali 39,5 pkt., a po powrocie ze stażu
50,25 pkt. Wyraźnie widać postęp ewaluacyjny uzyskanych wyników. Beneficjenci opanowali materiał
teoretyczny oraz utrwalili praktycznie podczas konwersacji w czasie stażu. Jak przedstawia powyższy
wykres  najlepiej  opanował  materiał  beneficjent  1.1,1.2,1.3,1.7  na  pierwszym stażu,  a  na  drugim
2.5,2.6,2.7,2.8. W wyniku analizy widać ze największe postępy zrobili  uczniowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej. Uczniowie średnio opanowali materiał na poziomie 52pkt. 

Jak widać z badania taki proces przygotowania uczniów, polegający na połączeniu teorii z praktyką
daje bardzo dobre wyniki.




