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Raport wstępny z ewaluacji wewnętrznej 

 

I. Wprowadzenie  

Raport wstępny z ankiet badających potrzeby szkoleniowe w branży enologicznej opisuje 

badania podejmowane w trakcie realizacji Projektu „Wykorzystanie nowoczesnych technologii do 

wspierania branży enologicznej w Europie” w ramach którego zaplanowano przetestowanie wdrożenie 

do systemu szkolenia zawodowego w branży winiarskiej/enologicznej kurs szkoleniowy opracowany na 

podstawie Bazy Wiedzy, złożonej z 3 modułów: Winorośl, Winnica, Winifikacja.  

Projekt, którego dotyczy niniejsza analiza, ma na celu zaprojektowanie i pilotażowe wdrożenie 

testujące w latach 2016/2019 programu kształcenia pracowników winnic i winiarni, rozwijania 

kompetencji związanych z prowadzeniem własnej winnicy wśród osób zainteresowanych rozwojem 

zawodowym w branży. 

Dzięki powiązaniu kształtowania umiejętności zawodowych z rozwojem kompetencji 

zarządzania i prowadzenia winnicy (wraz z elementami enoturystyki), działania Projektu przyczynią się 

do wzmocnienia edukacji zawodowej w branży. Dodatkowo elementy permaklutrowej uprawy winorośli 

przyczynią się do zmniejszenia ilości środków chemicznych używanych w winnicach w Polsce a 

zwłaszcza w krajach partnerskich.    

Podejście to, oparte na działaniach uczestników szkoleń na szkoleniach praktycznych i łatwym 

dostępie do wiedzy teoretycznej, wspomaganej aplikacją mobilną, jest rozwiązaniem znacznie lepszym 

niż oparte jedynie na klasycznych metodach dydaktycznych. Dzięki temu pojawia się szansa na lepsze 

kształtowanie ważnych umiejętności tj. w zakresie: 

- uprawy winorośli, 

- procesu produkcyjnego, 

- procesu sprzedaży bezpośredniej i pośredniej, 

- promocji produktów 

- kompetencji społecznych i przedsiębiorczych (grupy producenckie), 

- innowacyjności działań i chęci uczenia się (aplikacje mobline) 

- usług turystycznych i obsługi wydarzeń kulturalnych (enoturystyka, festiwale winiarskie) 

- ekologii i ochrony środowiska (permakutlrura, termokultura)  

 

Prace nad analizą zostały przeprowadzone w terminie grudzień 2016 - marzec 2017 roku. 

Badanie obejmowało 2 etapy i zrealizowane przez Specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji pod 

nadzorem Kierownika Projektu. 

Wyniki i wnioski analizy ankiet pozwolą ocenić poziom wiedzy i umiejętności oraz 

zapotrzebowania na konkretną wiedzę w poszczególnych zakresach.  
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Z uwagi na fakt, że w Projekcie zaplanowano także kurs pilotażowy, drugie badanie, końcowe, 

zostanie przeprowadzone w grudniu 2018 roku. Takie działania pozwolą realnie sprawdzić poziom 

osiągnięcia założonych wskaźników Projektu oraz posłużą do przygotowania raportu końcowego z 

realizacji projektu. 

II. Cele badań ewaluacyjnych 

Cel główny: trafność doboru zakresów merytorycznych szkoleń teoretycznych i umiejętności 

praktycznych w projekcie i ich zgodność z potrzebami odbiorców projektu oraz zakładanymi 

wskaźnikami Projektu. 

 

Cele szczegółowe: 

- określić zakres niezbędnej wiedzy/ braków edukacyjnych w branży winiarskiej 

- określić adekwatność zastosowanych metod projektu do problemów, które projekt ma rozwiązać, 

- określić użyteczność projektu w stosunku do określonych potrzeb użytkowników. 

III. Zakres badań ewaluacyjnych 

Badania ewaluacyjne odnosiły się do poszczególnych założeń w Projekcie oraz określonych 

kompetencji pracowników winnic i winiarni: 

1. Przeanalizowano pytania ankietowe „merytoryczne” uczestników biorących udział w badaniu 

2. Przeanalizowano pytania ankietowe dotyczące oczekiwań i badające stopień znajomości 

poszczególnych zakresów wiedzy z funkcjonowania winnic i procesu produkcji 

3. Przeanalizowano liczbę użytkowników odpowiadających na pytania i kraj ich pochodzenia 

4. Przeanalizowano zwiększenie zainteresowania podnoszeniem kompetencji zawodowych 

 

Ze względu na istotę wyników testów „merytorycznych” przyrostu wiedzy oraz formularzy opinii i ich 

wagę w opracowywaniu końcowych wersji Bazy Wiedzy i kursu sporządzony z nich zostanie odrębny 

raport na zakończenie Projektu. 

 

W dniach 15-17 listopada 2017 roku zostanie przeprowadzona część 2 badania ankietowego na 

targach EnoExpo w Krakowie na podstawie której sporządzona zostanie część 2 raportu dotycząca 

zapotrzebowania na szkolenia zawodowe w krajach partnerskich.  
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Badania ewaluacyjne odnosiły się także do wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, 

dotyczących Rezultatu Pracy Intelektualnej O1 „Analiza potrzeb szkoleniowych branży enologicznej w 

krajach objętych projektem” tj.: 

1. wypełnienie przez 350 potencjalnych użytkowników Bazy Wiedzy ankiety badania potrzeb 

szkoleniowych 

2. udostępnienia i jakości materiałów merytorycznych wypracowanych w projekcie  

3. podniesienie kwalifikacji pracowników branży, 

 

 

 

Badania zostały przeprowadzone na grupie: 

 49 osób związanych zawodowo z branżą enologiczną – I faza 

 Ok. 310 osób zostało/zostanie poproszonych osób związanych zawodowo z branżą 

enologiczną o wypełnienie ankiety – II faza (od listopada 2017 rok) 

 Dodatkowo 8 uczestników spotkań szkoleniowych (eksperckich). W czasie trwania projektu 

będą prowadzone: 

- badania ewaluacyjne ex ante określające początkową wiedzę osób z zakresu pracy zawodowej na 

winnicy i w winiarni, poziom ich kompetencji zawodowych na podstawie ich samooceny.  

- badania ewaluacyjne ex post określające przyrost wiedzy uczestników spotkań szkoleniowych 

(eksperckich) z zakresu wiedzy o produkcji wina i przyrost  umiejętności praktycznych na podstawie ich 

samooceny. 

 

W badaniach dotyczących potrzeb szkoleniowych uzyskano odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy widzisz potrzebę kształcenia w obszarze związanym z pracą w winnicy/winiarni? 

2. Czy/ kiedy ostatnio brałeś/aś udział w szkoleniu branżowym? 

3. Czy planujesz w najbliższym czasie wziąć udział (w szkolenich)? 

4. Jaką formę nauki preferujesz: * 

 

Na pytania samooceniające: 

1.  Jak oceniasz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zadań wykonywanych podczas pracy w 

winnicy? 

2. Jak oceniasz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zadań wykonywanych podczas pracy w 

winiarni?  

 

Oraz na pytanie merytoryczne dotycząca zagadnień: 

1. Wiedza z zakresu: Winorośl 

2. Wiedza z zakresu: Ochrona winorośli 



6 

 

 

Raport wstępny z ewaluacji wewnętrznej 

3. Wiedza z zakresu: Winnica 

4. Wiedza z zakresu: Winiarnia 

5.  Wiedza z zakresu: Wino 

6. Enoturystyka 

7. Permakultura i pozostałe. 

 

A także metryczkę, tj. określenie płci i wieku, statusu zawodowego i naukowego respondentów oraz ich 

doświadczenia w pracy, w branży (6 pytań). 

IV. Opis zastosowanych metod badawczych 

Analizę przeprowadzono między metodą badań ankietowych z wykorzystaniem formularzy 

opinii oraz narzędzi informatycznych.  

Ankiety analizowane w ramach niniejszego raportu obejmowały łącznie 43 pytania (wraz z 

metryczką), których celem było zbadanie jak respondenci oceniają oni poziom swojej 

wiedzy/umiejętności (w skali �    bardzo wysoko -   wysoko -  średnio – nisko - bardzo nisko) ) oraz 

wybór tematów które respondent chciałby zgłębić.  

Dane, które uzyskano w wyniku przeprowadzonego badania, pozwoliły ocenić wstępny poziom 

wiedzy i kompetencji pracowników branży, a przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych ex ante i ex post 

(po szkoleniach) – pozwoli określić ich zmianę (przyrost). 

W ankiecie pojawiły się pytania o zagadnienia z poszczególnych tematów podejmowanych w trakcie 

organizacji roku na winnicy oraz pytania o zakresy w jakich respondent chciałby swoją wiedzę 

poszerzyć.  

W drugiej części raportu będą przeprowadzone także ankiety mające na celu zebranie opinii 

użytkowników na temat stopnia trudności, przydatności oraz poziomu atrakcyjności poszczególnych 

zagadnień i materiałów. Analiza tychże opinii stanowić będzie odrębny dokument i posłuży ulepszeniu 

Bazy Wiedzy i Kursu pilotażowego.  

V. Wyniki przeprowadzonych ankiet 

Ankietę wypełniło 44 mężczyzn i 5 kobiet, pracowników i/lub właścicieli winnic.  

 

W poszczególnych pytaniach, gdzie wyniki przedstawiono w postaci wykresów, wybrano zagadnienia 

najczęściej pojawiające się w poszczególnych blokach tematycznych. Uczestnicy badania mieli 

możliwość wyboru wielu zagadnień, w obrębie których pogłębianiem wiedzy są szczególnie 

zainteresowani: 
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Analiza ankiet wykazuje, że ogromnym zainteresowaniem cieszą się wszystkie zakresy tematyczne. 

Rozkład odpowiedzi jest zbliżony w każdym obszarze. Respondenci we wszystkich pytaniach 

zaznaczali więcej niż 1 zagadnienie, które chcieliby pogłębić.  
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Analiza samooceny respondentów i ich umiejętności wykorzystywanych w winnicy i winiarni wykazuje, 

że połowa ocenia swoje aktualne praktyczne umiejętności pracy w winnicy (55%) i winiarni (63%) 

poziomie bardzo niskim i niskim.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza wykazuje, że wiek respondentów kształtuje się głownie w przedziale 35-55 lat:  
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I są to osoby o zróżnicowanym doświadczeniu w branży: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednak przeważająca większość respondentów chce podejmować dalsze kształcenie w branży:  

1) potrzebę/chęć aktualizacji wiedzy 40 osób 

2) potrzebę/chęć wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z innymi winiarzami w Polsce 39 

osób 

3) potrzebę/chęć nabycia nowych umiejętności 35 osób 

4) potrzebę/chęć wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z winiarzami za granicą  33 

osoby 

5) potrzebę/chęć podniesienia i potwierdzenia kwalifikacji zawodowych 24 osoby 

6) potrzebę/chęć wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy z instytucjami kształcącymi w 

branży 15 osób 

7) Inne: …………………………………………………………… 2 osoby 

 

VI. Wnioski  

 

Wyniki ankiet pokazują, że uczestnicy w słabym stopniu radzą sobie z zagadnieniami dotyczącymi 

zwłaszcza umiejętności praktycznych potrzebnych w pracy w winnicy i winiarni.  
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Istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na wiedzę z zakresów ochrony winorośli, w tym ochrony przed 

szkodnikami, procesów winifikacji i obróbki wina ale także z zakresów obsługi klienta enoturystycznego 

oraz dobierania wina do potraw.  

 

Ponieważ w czasie trwania badania ankietowego pojawiły się wątpliwości co do znajomości zagadnień 

związanych z wiedzą i umiejętnościami branżowymi (ponad połowa ankietowanych nie umiała 

odpowiedzieć szczegółowo na pytania dotyczące ich własnego zapotrzebowania na konkretną wiedzę i 

umiejętności branżowe, ze względu na braki w podstawowej edukacji), Grupa Sterująca podjęła decyzję 

o konieczność przeprowadzenia dodatkowych ankiet zarówno wśród doświadczonych pracowników 

zarejestrowanych winnic jak i wśród dodatkowych studentów.  

 

Ponieważ nie wymagano od respondentów podania adresu e-mail w ankietach wypełnianych ręcznie, 

wprowadzono dodatkowo ankietę on-line, gdzie adres e-mail jest wymagany. Przygotowano atrakcyjny 

prezent dla każdego, kto wypełni ankietę w postaci e-booka branżowego.  

 

W dniach 1-31 grudnia 2018 roku zostanie przeprowadzone końcowe badanie ankietowe dotyczące 

potrzeb szkoleniowych pracowników branży winiarskiej. Założono, że w momencie, kiedy poziom 

wiedzy pracowników branży podniesie się dzięki szkoleniom i materiałom udostępnionym w ramach 

projektu, uczestnicy będą mogli precyzyjniej określić jakiej wiedzy jeszcze potrzebują i jakie 

zagadnienia związane z produkcją wina czy uprawą winorośli należy pogłębić.   

 

 

 


