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Formularz raportu uczestnika mobilności - 
Konkurs 2019 - KA1 - Mobilność edukacyjna - 
Mobilność kadry edukacji dorosłych

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.

Kod dokumentu: EP-KA1-AE-2019

1 Cel złożenia raportu uczestnika

W związku z Pani/Pana udziałem w mobilności dofinansowanej z programu UE, prosimy o wypełnienie 
niniejszego raportu i przedstawienie w nim informacji zwrotnej dotyczącej swojego doświadczenia 
zdobytego podczas mobilności.

Pani/Pana opinie pozwolą na udoskonalenie programu Erasmus+. Mogą być także wykorzystane przez 
organizację wysyłającą jako element ewaluacji projektu.

Dziękujemy za wszelkie przekazane informacje, komentarze i uwagi.

2 Dane uczestnika i informacje ogólne

2.1 Imię i nazwisko
Patrz sekcja "Prawo do publikacji i wykorzystania informacji oraz adresu e-mail" na końcu raportu. Dotyczy zasad korzystania z danych 
osobowych.

2.2 Data rozpoczęcia mobilności
W przypadku, gdy data rozpoczęcia mobilności jest niepoprawna, prosimy zgłosić się do osoby odpowiedzialnej w organizacji 
wysyłającej za zarządzanie projektem, aby skorygowała tę datę.

2.3 Data zakończenia mobilności
W przypadku, gdy data zakończenia mobilności jest niepoprawna, prosimy zgłosić się do osoby odpowiedzialnej w organizacji 
wysyłającej za zarządzanie projektem, aby skorygowała tę datę.

2.4 Adres e-mail, pod którym można będzie się z Panem/Panią kontaktować w przyszłości

*

*
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Patrz sekcja "Prawo do publikacji i wykorzystania informacji oraz adresu e-mail" na końcu raportu. Dotyczy zasad korzystania z danych 
osobowych.

2.5 Czy była to Pana/Pani pierwsza mobilność zagraniczna kadry finansowana w ramach programu 
Erasmus+ lub "Uczenie się przez całe życie"?

Tak
Nie

2.6 Prosimy zaznaczyć, ile razy uczestniczył(a) Pan/Pani w mobilnościach zagranicznych kadry 
finansowanych w ramach programu Erasmus+ lub "Uczenie się przez całe życie" w ciągu ostatnich 
czterech lat.

2-5 razy
6-10 razy
Więcej niż 10 razy

2.7 Czy przed rozpoczęciem wyjazdu podpisał(a) Pan/Pani umowę z organizacją wysyłającą?
Tak
Nie

2.8 W mobilności jakiego typu brał(a) Pan/Pani udział?
W wyjeździe w celu prowadzenia zajęć/szkoleń w zagranicznej organizacji
W zorganizowanym kursie
W działaniu szkoleniowym (np. konferencji)
W poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację (job-shadowing)

2.9 Prosimy opisać Pana/Pani działania podczas mobilności. Jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje Pan
/Pani zdobył(a) lub rozwinął(-ęła).

2.10 Jakie były Pana/Pani najważniejsze doświadczenia podczas mobilności? Prosimy wymienić zarówno 
pozytywne, jak i negatywne aspekty.

2.11 Czy mobilność była powiązana z potrzebami i celami organizacji wysyłającej?
Tak, dobrze powiązana
Tak, ale niezbyt dobrze powiązana

*

*

*
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Nie
Nie wiem

2.12 Jaka była Pana/Pani główna motywacja do wzięcia udziału w szkoleniu zagranicznym?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Poznanie dobrej praktyki za granicą
Testowanie i rozwijanie nowych metod uczenia się i nauczania
Zdobycie praktycznych umiejętności istotnych dla mojej obecnej pracy i rozwoju zawodowego
Wzmocnienie lub poszerzenie sieci kontaktów zawodowych
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z dorosłymi słuchaczami i/lub innymi osobami
Wzmocnienie współpracy z organizacją partnerską
Zawiązanie współpracy z rynkiem pracy
Tworzenie rezultatów przynoszących dodatkowe korzyści w zakresie podejmowania lub rozwijania nowych 
działań edukacyjnych
Podnoszenie własnych kompetencji społecznych, językowych i/lub kulturowych
Zwiększenie swojej satysfakcji z pracy
Nawiązanie nowych kontaktów
Zwiększenie możliwości zatrudnienia i rozwoju kariery
Inne

3 Osiągnięcia i wpływ

*
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3.1 Mój udział w programie Erasmus+ miał wpływ na rozwój następujących kompetencji:

zdecydowanie 
się zgadzam

raczej się 
zgadzam

nie 
mam 
zdania

raczej się 
nie 

zgadzam

zdecydowanie 
się nie zgadzam

Kompetencje 
matematyczne

Komepetncje 
naukowo-techniczne

Kompetencje cyfrowe

Umiejętność uczenia 
się

Kompetencje 
społeczne i 
obywatelskie

Inicjatywność i 
przedsiębiorczość

Świadomość i 
ekspresja kulturowa

*

*

*

*

*

*

*
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3.2 Jaki był główny język używany podczas szkolenia?
bułgarski
chorwacki
czeski
duński
niderlandzki
angielski
estoński
fiński
francuski
niemiecki
grecki
węgierski
irlandzki
włoski
łotewski
litewski
maltański
polski
portugalski
rumuński
słowacki
słoweński
hiszpański
szwedzki
albański
islandzki
luksemburski
macedoński
mołdawski
czarnogórski
norweski
rosyjski
serbski
turecki
ukraiński
aragoński
baskijski
bośniacki
bretoński
kataloński
korsykański
farerski
gaelicki (szkocki)
galicyjski

*
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limburgijski
norweski (odmiana bokmål)
norweski (odmiana nynorsk)
sardyński
waloński
walijski
esperanto
interlingua
Inne

3.3 Jeśli inny, prosimy określić jaki.

3.4 Czy poprawiły się Pana/Pani umiejętności w zakresie tego języka podczas pobytu na szkoleniu?
Tak
Nie, posługiwałam(-em) się nim już biegle.
Nie

3.5 Skorzystałam(-em) ze szkolenia językowego przed mobilnością lub w jej trakcie.
Tak
Nie

*

*

*
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3.6 Dzięki udziałowi w mobilności...

zdecydowanie 
się zgadzam

raczej 
się 

zgadzam

nie 
mam 
zdania

raczej 
się nie 

zgadzam

zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Poprawiły się moje 
możliwości zatrudnienia i 
rozwoju kariery zawodowej

Wzrosła moja motywacja do 
dalszego rozwijania 
umiejętności zawodowych

Poznałem/am dobre praktyki 
za granicą

Zdobyłem/am praktyczne 
umiejętności istotne dla mojej 
obecnej pracy i rozwoju 
zawodowego

Wzrosła moja wiedza w 
zakresie nauczanego przeze 
mnie przedmiotu i/lub w 
obszarze zawodowym, w 
którym pracuję

Podzieliłem(-am) się wiedzą i 
umiejętnościami ze 
słuchaczami i/lub innymi 
osobami

Miałem(-am) możliwość 
testowania i rozwijania 
nowych metod uczenia się i 
nauczania

*

*

*

*

*

*

*



8

Wzmocniłem(-am) lub 
poszerzyłem(-am) sieci 
kontaktów zawodowych

Wzrosła moja wiedza na 
temat systemów edukacji w 
innych krajach

Wzrosła moja wiedza na 
temat nowych metod oceny
/uznawania umiejętności i 
kompetencji zdobytych w 
ramach uczenia się 
formalnego/nieformalnego

Wzrosła moja wiedza na 
temat europejskich 
mechanizmów finansowania 
projektów w obszarze 
edukacji dorosłych

*

*

*

*
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3.7 Dzięki udziałowi w tej mobilności poprawiłem(-am)

zdecydowanie 
się zgadzam

raczej 
się 

zgadzam

nie 
mam 
zdania

raczej 
się nie 

zgadzam

zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Umiejętności analityczne

Umiejętności praktyczne (np. 
w zakresie planowania, 
organizacji i zarządzania 
projektami)

Umiejętności organizacyjne/w 
zakresie zarządzania
/przywódcze

Umiejętności pracy w grupie

Kompetencje emocjonalne 
(np. pewność siebie)

*

*

*

*

*
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3.8 Mój udział w programie Erasmus+ miał lub będzie miał następujący wpływ na moją organizację 
wysyłającą:

zdecydowanie 
się zgadzam

raczej 
się 

zgadzam

nie 
mam 
zdania

raczej 
się nie 

zgadzam

zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Stworzenie możliwości 
dzielenia się zdobytą w 
ramach mobilności wiedzą z 
kolegami

Stosowanie nowych metod 
nauczania/metod szkolenia
/podejść/dobrych praktyk w 
mojej organizacji wysyłającej

Wprowadzenie nowych 
przedmiotów lub programów 
nauczania w mojej organizacji 
wysyłającej

Stworzenie warunków do 
podjęcia lub rozwoju nowych 
działań edukacyjnych, takich 
jak rozwój programów 
nauczania, kursów, modułów 
nauczania, sieci 
akademickich itp.

Wzmocnienie pozytywnego 
nastawienia mojej organizacji 
wysyłającej do wysyłania 
kadry na zagraniczne 
mobilności edukacyjne

*

*

*

*

*
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Wprowadzenie zmian w 
organizacji/zarządzaniu w 
mojej organizacji wysyłającej

Wzmocnienie istniejącej 
współpracy z organizacją 
partnerską/organizacjami 
partnerskimi

Wzmocnienie 
umiędzynarodowienia mojej 
organizacji wysyłającej

Wzmocnienie współpracy 
organizacji wysyłającej z 
podmiotami na rynku pracy

Wzmocnienie współpracy 
organizacji wysyłającej z 
podmiotami społeczeństwa 
obywatelskiego

Rozpoczęcie nowych 
projektów europejskich
/międzynarodowych

*

*

*

*

*

*
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4 Certyfikacja i formalne uznawanie efektów kształcenia/uczenia się

4.1 Czy otrzymał(a) Pan/Pani dokument poświadczający formalnie pomyślne ukończenie mobilności (np. 
certyfikat, zaświadczenie, dyplom itp.)?

Tak
Nie

4.2 Jaki rodzaj certyfikatu/zaświadczenia Pan/Pani otrzymał(a)?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Certyfikat wystawiony przez organizatora kursu
Dokument Europass - Mobilność
Uznanie efektów uczenia się przez organizację wysyłającą
Uznanie efektów uczenia się na poziomie krajowym
Uznanie efektów uczenia się na poziomie regionalnym
Zaświadczenie wystawione przez organizację przyjmującą
Zaświadczenie potwierdzające wykonanie zadań
Inne

4.3 Jeśli inne, prosimy określić jakie.

4.4 W jaki sposób zrealizowana przez Pana/Panią mobilność będzie uznana przez organizację wysyłającą?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Nieformalne uznanie przez kierownictwo
Przydzielenie nowych zadań lub stanowiska
Podwyżka wynagrodzenia lub premia
Inne
Nie zostanie uznana

5 Podsumowanie

5.1 Czy jest Pan/Pani ogólnie zadowolony/a z doświadczeń zdobytych podczas mobilności w programie 
Erasmus+?

bardzo zadowolony(-a)
raczej zadowolony(-a)
nie mam zdania
raczej niezadowolony(-a)
bardzo niezadowolony(-a)

5.2 Czy chciał(a)by Pan/Pani wziąć udział w programie Erasmus+ w przyszłości?

*

*

*

*

*

*
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Tak
Nie

5.3 Czy polecił(a)by Pan/Pani udział w mobilności koledze/koleżance?
Tak
Nie

5.4 Jak zamierza Pan/Pani podzielić się zdobytym doświadczeniem?
Można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź.

Składając pisemne sprawozdanie
Na zebraniu/zebraniach z pracownikami
Na konferencji/konferencjach
Podczas warsztatów z kolegami
Poprzez media
Inne
Nie planuję podzielić się zdobytym doświadczeniem

5.5 W tym miejscu może Pani/Pan przekazać dodatkowe informacje, spostrzeżenia, uwagi lub zalecenia, 
które mogą być przydatne przy realizacji przyszłych projektów, a także dla Narodowej Agencji lub Komisji 
Europejskiej.

6 Prawo do publikacji i wykorzystania informacji oraz adresu e-mail

6.1 Jestem chętny(-a) do podzielenia się wiedzą i doświadczeniem zdobytymi w programie Erasmus+ z 
pracownikami i słuchaczami. Mogą się oni kontaktować ze mną na mój adres e-mail.

Tak
Nie

6.2 Wyrażam zgodę, by niniejszy raport (lub jego części) mógł zostać opublikowany i udostępniony do 
publicznej wiadomości.

Tak, z podaniem mojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail
Tak, anonimowo (bez podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail)
Nie

6.3 Wyrażam zgodę na użycie mojego adresu e-mail w przyszłości w celu kontaktu ze mną w sprawach 
dotyczących dalszych badań związanych z treścią tego raportu końcowego lub w kwestiach dotyczących 
programu Erasmus+ i innych zagadnień europejskich.

Tak
Nie

*

*

*

*

*
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Ochrona danych osobowych: Wszelkie dane osobowe zawarte w tym raporcie będą przetwarzane 
zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje, organy i jednostki organizacyjne UE i swobodnego przepływu takich danych.




