
 

 

Raport zbiorczy  

projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” 

 

Raport zbiorczy służy do pomiaru kompetencji kluczowych uczestników (uczniów) przedsięwzięcia. Ma na celu ocenę poziomu posiadanych przez uczniów 

kompetencji, określenie ich przyrostu, bądź nabycie nowych, dzięki udziałowi w ponadnarodowych mobilnościach w ramach projektu „Ponadnarodowa 

mobilność uczniów”.  

Raport składa się z 5 poniższych pytań i stanowi obligatoryjny dokument, wymagany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji do akceptacji i zatwierdzenia 

rozliczenia końcowego realizowanego przedsięwzięcia. 

Realizator przedsięwzięcia, w terminie do 28 dni po zakończonej mobilności, zobligowany jest na podstawie otrzymanych wyników badań z raportów 
indywidualnych przeprowadzonych dwukrotnie –  przed i po mobilności wśród wszystkich uczestników przedsięwzięcia, do opracowania i przesłania poprzez 
system dokumentów online.frse.org.pl  raportu zbiorczego. 
 

Zakładka 1 – Dane identyfikacyjne 

Numer przedsięwzięcia  

Nazwa Realizatora  

Tytuł przedsięwzięcia  

Którego wyjazdu dotyczy 
Raport? 

 

 

 

 

 



 

 

Zakładka 2  A.  Dane dotyczące wyjazdów grup uczniów 

 

Nr grupy 
zgodny z 
Formularzem 
kontraktowym  

Numer 
działania 

Liczba uczniów  Liczba 
opiekunów 

Liczba uczestników 
w ramach danej 
grupy objętych 
przygotowaniem 
do mobilności 

Kraj przyjazdu Odległość 
(km) 

Liczba dni pobytu za 
granicą ( z dniami na 
podróż) 

1 1-MOB- 20XX-X-
PMU-…. 

      

2 2-MOB-20XX-X-
PMU-…. 

      

 

 

Zakładka 2  B.  Dane dotyczące wizyt przygotowawczych 

 

Nr wizyty zgodny z 
Formularzem 
kontraktowym 

Numer działania Liczba opiekunów  Kraj przyjazdu Odległość (km) Data rozpoczęcia 
wizyty 
przygotowawczej  
(z dniami na 
podróż) 

Data zakończenia 
wizyty 
przygotowawczej  
(z dniami na 
podróż) 

1 1-MOB- 20XX-X-
PMU-…. 

     

2 2-MOB- 20XX-X-
PMU-…. 

     

 

 



 

 

Zakładka 3 – Pytanie 1 

 
 
 
 
Imię i 
nazwisko 
uczestnika 
(ucznia) 

Pytanie 1. 
Czy udział w przedsięwzięciu przyczynił się do wzrostu poziomu znajomości języka obcego? 

Badanie przed mobilnością Badanie po mobilności Wynik ostateczny 

Wynik pomiaru Wynik pomiaru Wynik pomiaru poziomu kompetencji 

Posiada  
kompetencje w 
zakresie 
wielojęzyczności 

Nie posiada 
kompetencji w 
zakresie 
wielojęzyczności 

Nabył/-a lub 
rozwinął / -ęła 
nowe 
kompetencje w 
zakresie 
wielojęzyczności 

Nie nabył /-a nowych 
lub nie rozwinął/-ęła 
kompetencji 
w zakresie 
wielojęzyczności 

Nabył kompetencje Nie nabył 
kompetencji 

Bez zmian 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zakładka 4 – Pytanie 2 

 
 
 
 
Imię i 
nazwisko 
uczestnika 
(ucznia) 

Pytanie 2.  
Czy udział w przedsięwzięciu wpłynął na zainteresowanie lub podniesienie wiedzy w zakresie wykorzystania technologii 

cyfrowych (np. komputer, Internet, aplikacje, urządzenia ICT) w procesie uczenia się? 

Badanie przed mobilnością Badanie po mobilności Wynik ostateczny 

Wynik pomiaru  Wynik pomiaru  Wynik pomiaru poziomu kompetencji 

Posiada 
kompetencje 
cyfrowe 

Nie posiada 
kompetencji 
cyfrowych 

Nabył/-a lub 
rozwinął / -ęła 
nowe kompetencje 
cyfrowe 

Nie nabył /-a 
nowych lub nie 
rozwinął/-ęła 
kompetencji 
cyfrowych 

Nabył kompetencje Nie nabył 
kompetencji 

Bez zmian 

  
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zakładka 5 – Pytanie 3 

 
 
 
 
Imię i 
nazwisko 
uczestnika 
(ucznia) 

Pytanie 3.   
Czy udział w przedsięwzięciu wpłynął na zdobycie umiejętności lub doświadczenia w zakresie współpracy w grupie? 

Badanie przed mobilnością Badanie po mobilności Wynik ostateczny 

Wynik pomiaru  Wynik pomiaru  Wynik pomiaru poziomu kompetencji 

Posiada 
kompetencje 
obywatelskie/oso
biste/ społeczne 

Nie posiada 
kompetencji 
obywatelskich/ 
osobistych/ 
społecznych 

Nabył/-a lub 
rozwinął / -ęła 
nowe kompetencje 
obywatelskie/osobi
ste/ społeczne 

Nie nabył /-a nowych 
lub nie rozwinął/-ęła 
kompetencji 
obywatelskich/ 
osobistych/ społecznych 

Nabył 
kompetencje 

Nie nabył 
kompetencji 

Bez zmian 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zakładka 6 – Pytanie 4 

 
 
 
 
Imię i 
nazwisko 
uczestnik
a (ucznia) 

Pytanie 4.   
Czy udział w przedsięwzięciu umożliwił podejmowanie nowych inicjatyw mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości, kreatywności 

lub strategicznego myślenia? 

Badanie przed mobilnością Badanie po mobilności Wynik ostateczny 

Wynik pomiaru  Wynik pomiaru  Wynik pomiaru poziomu kompetencji 

Posiada 
umiejętności i 
kompetencje w 
zakresie 
przedsiębiorczości/
kreatywności lub 
strategicznego 
myślenia 

Nie posiada 
umiejętności i 
kompetencji w 
zakresie 
przedsiębiorcz
ości / 
kreatywności 
lub 
strategicznego 
myślenia 

Nabył/-a lub 
rozwinął / -ęła 
nowe 
umiejętności i 
kompetencje 
w zakresie 
przedsiębiorcz
ości / 
kreatywności 
lub 
strategicznego 
myślenia 

Nie nabył /-a nowych 
lub nie rozwinął/-ęła 
umiejętności i 
kompetencji w 
zakresie 
przedsiębiorczości / 
kreatywności lub 
strategicznego 
myślenia 

Nabył kompetencje Nie nabył 
kompetencji 

Bez zmian 

  
 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Zakładka 7– Pytanie 3 

 
 
 
 
Imię i nazwisko 
uczestnika 
(ucznia) 

Pytanie 5.  
Czy udział w przedsięwzięciu przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat innych tradycji/kultur/obyczajów? 

Badanie przed mobilnością Badanie po mobilności Wynik ostateczny 

Wynik pomiaru  Wynik pomiaru  Wynik pomiaru poziomu kompetencji 

Posiada 
kompetencje 
w zakresie 
świadomości 
i ekspresji 
kulturalnej 

Nie posiada 
kompetencji 
w zakresie 
świadomośc
i i ekspresji 
kulturalnej 

Nabył 
wiedzę w 
zakresie 
świadomości 
i ekspresji 
kulturalnej 

Nie nabył /-a 
nowych lub nie 
rozwinął/-ęła 
wiedzy w 
zakresie 
świadomości i 
ekspresji 
kulturalnej 

Nabył kompetencje Nie nabył 
kompetencji 

Bez zmian 

        

 


