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RAPORTOWANIE W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Raport 
przejściowy 

Raport zbiorczy

Raport 
indywidualny

• dla instytucji 

publicznych przy 

projektach 

12 miesięcznych 

• dla instytucji 

niepublicznych z 

dofinansowaniem 

pow. 100 000 PLN



RAPORT INDYWIDUALNY

 Ocena poziomu posiadanych kompetencji  

kluczowych wśród uczniów przed 

mobilnością

 Ocena poziomu rozwoju lub nabycia 

nowych kompetencji dzięki udziałowi 

w przedsięwzięciu



RAPORT INDYWIDUALNY

5 pytań
Integralna część 

raportu zbiorczego
Dwukrotnie: przed i 

po mobilności

Test lub obserwacja 
uczestników

Obligatoryjnie dla 
każdego ucznia



RAPORT INDYWIDUALNY

Pytanie 1. Czy udział w przedsięwzięciu przyczynił 

się do wzrostu poziomu znajomości języka obcego?

a) Zakres pytań z obszaru komunikacji (dowolna ilość pytań, min. 2)

b) Zakres pytań z obszaru słownictwa dotyczącego tematyki i działań 

projektowych (dowolna ilość pytań, min. 2)

c) Zakres pytań z obszaru znajomości kraju/miasta/instytucji przyjmującej 

(dowolna ilość pytań, min. 2)



RAPORT INDYWIDUALNY

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?



RAPORT INDYWIDUALNY

Pytanie 3. Czy udział w 

przedsięwzięciu wpłynął na zdobycie 

umiejętności lub doświadczenia w 

zakresie współpracy w grupie?



RAPORT INDYWIDUALNY

Pytanie 4. Czy udział w przedsięwzięciu umożliwił podejmowanie nowych 

inicjatyw mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości, kreatywności lub 

strategicznego myślenia?

a) Zakres pytań z obszaru przedsiębiorczości 

(dowolna ilość pytań, min. 2)

b) Zakres pytań z obszaru kreatywności 

(dowolna ilość pytań, min. 2)

c) Zakres pytań z obszaru strategicznego 

myślenia (dowolna ilość pytań, min. 2)



RAPORT INDYWIDUALNY

Pytanie 5. Czy udział w przedsięwzięciu przyczynił się do poszerzenia wiedzy 

na temat innych tradycji/kultur/obyczajów?

a) Zakres pytań z obszaru kultury kraju instytucji przyjmującej 

(dowolna ilość pytań, min. 2)

b) Zakres pytań z obszaru tradycji kraju instytucji przyjmującej 

(dowolna ilość pytań, min. 2)

c) Zakres pytań z obszaru obyczajów instytucji przyjmującej 

(dowolna ilość pytań, min. 2)



RAPORT INDYWIDUALNY

Forma pomiaru:

W przypadku wyboru formy pomiaru „obserwacja uczestnika” 
należy uzasadnić, 

na jakiej podstawie określono poziom kompetencji. 

Test

Obserwacja 
uczestnika



RAPORT ZBIORCZY

Sprawozdanie po 
odbytym wyjeździe 

każdej grupy uczniów 

Pomiar kompetencji 
kluczowych uczniów

Na podstawie 
otrzymanych wyników 

z raportów 
indywidualnych

Przesyłany do FRSE w 
formie elektronicznej

online.frse.org.pl

Do 28 dni po 
zakończeniu mobilności



RAPORT ZBIORCZY



RAPORT ZBIORCZY



RAPORT ZBIORCZY



RAPORT ZBIORCZY



RAPORT ZBIORCZY



RAPORT PRZEJŚCIOWY

Dla instytucji 
niepublicznych 

z dofinansowaniem 
powyżej 100 000 PLN 
oraz publicznych przy 

przedsięwzięciach                
12 miesięcznych 

Po wykorzystaniu 70% 
wypłaconych 

płatności zaliczkowej

Raport z realizacji 
projektu

Przesyłany do FRSE w 
formie 

elektronicznej

online.frse.org.pl

Wniosek o wypłatę 
kolejnej płatności 

zaliczkowej 



RAPORT PRZEJŚCIOWY



RAPORT PRZEJŚCIOWY



RAPORT PRZEJŚCIOWY



RAPORT PRZEJŚCIOWY



RAPORT PRZEJŚCIOWY





PROJEKT „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”

Więcej informacji:

Zespół PO WER Edukacja szkolna
tel.: 22 46 31 690

e-mail: powerse@frse.org.pl 


