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Kryteria oceny

Poniższe kryteria oceny zostaną wykorzystane do oceny Państwa raportu końcowego w skali 100 punktów. Wynik oceny zostanie 
wykorzystany jako część punktacji przy składaniu przez Państwa przyszłych, akredytowanych wniosków o udzielenie dotacji.

Duża część oceny opiera się na standardach jakości Erasmusa, do których przestrzegania zobowiązali się Państwo w ramach procesu 
akredytacji. Przed wypełnieniem raportu zalecamy ponowne przeczytanie standardów, aby dokładnie zrozumieć kryteria oceny. Dostęp 
do standardów jakości można uzyskać na stronie internetowej Europa:

tutaj 0
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Realizacja celów i spójność z 
planem Erasmusa (50 
punktów)

Zakres, w jakim:

przyznane finansowanie zostało wykorzystane przez organizację beneficjenta (lub przedstawiono 
wystarczające uzasadnienie dla niższego wykorzystania)

•

beneficjent efektywnie i skutecznie zarządzał otrzymaną dotacją, uwzględniając cele orientacyjnie 
określone w umowie o udzielenie dotacji i dostosowując je w celu maksymalizacji efektów 
realizowanych działań

•

zmiany, które zaszły pomiędzy celami orientacyjnymi a zrealizowanymi działaniami, są odpowiednio 
wyjaśnione w odniesieniu do warunków realizacji projektu i Planu Erasmusa beneficjenta

•

beneficjent nadał odpowiedni priorytet działaniom i kategoriom uczestników, które zostały oznaczone 
jako priorytetowe na etapie składania wniosku

•

Zgodność ze standardami 
jakości Erasmusa (50 
punktów)

Zakres, w jakim:

zrealizowane działania i informacje zwrotne od uczestników wskazują, że beneficjent uwzględnił w 
realizacji swoich działań podstawowe zasady włączania i różnorodności, edukacji cyfrowej oraz 
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko

•

beneficjent zapewnił wystarczający poziom współczynnika złożonych raportów uczestników (w 
przypadku niskiego współczynnika, pod uwagę będzie brane wyjaśnienie beneficjenta)

•

informacje zwrotne od uczestników wskazują, że jakość realizowanych działań i wsparcia udzielanego 
uczestnikom była zgodna ze standardami jakości

•
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Informacje o projekcie

Organizacja wnioskująca (Beneficjent): Zespol Szkol im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

OID organizacji wnioskującej (beneficjenta): E10163889

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000011044
Typ akcji: KA121-VET
Sektor (dziedzina): Vocational Education and Training

Data rozpoczęcia projektu: 01-09-2021

Data zakończenia projektu: 30-11-2022

Numer akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-000095377
Typ akredytacji: APPLYING-INDIVIDUAL-ORG

Liczba członków konsorcjum: -

Kwota dofinansowania: 70 873,00 €

Narodowa Agencja otrzymująca raport: PL01 - Foundation for the Development of the Education System

Język stosowany do wypełnienia formularza: EN
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Budżet

Kategoria budżetowa Kwota sprawozdana Kwota dofinansowania

Wsparcie organizacyjne 13 650,00 € 0,00 €

Podróż 13 440,00 € 0,00 €

Wsparcie indywidualne 44 226,00 € 0,00 €

Wsparcie językowe 0,00 € 0,00 €

Opłaty za udział w kursie 0,00 € 0,00 €

Wsparcie włączania dla organizacji 3 100,00 € 0,00 €

Wizyty przygotowawcze - 0,00 €

Łącznie 74 416,00 € 70 873,00 €

Wskaźnik wykorzystania budżetu 100%
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Działania

W poniższej sekcji podsumowano informacje na temat działań, które zostały zrealizowane dzięki otrzymanej dotacji. Sekcja służy 
porównaniu zrealizowanych działań z orientacyjnymi celami określonymi w Państwa umowie o udzielenie dotacji oraz stanowi kontekst 
dla tych danych.

Państwa umowa o udzielenie dotacji (Załącznik II) określa zasady tej procedury:

W trakcie realizacji projektu beneficjent może dokonywać zmian w celach orientacyjnych bez konieczności wnioskowania o zmianę 
umowy o udzielenie dotacji. Beneficjent musi jednak zawsze traktować priorytetowo te cele, które zostały oznaczone statusem 
priorytetowym na etapie przyznawania budżetu. Cele dotyczące osób towarzyszących i wizyt przygotowawczych mają najniższy 
priorytet.

•

Na etapie raportu końcowego beneficjent jest zobowiązany do wyjaśnienia wszelkich zmian, które miały miejsce podczas realizacji 
projektu. Wyjaśnienia te będą oceniane w ramach oceny raportu końcowego, zgodnie z opisem w Załączniku III.

•

Zasady te odzwierciedlają kluczowe założenia akredytowanych dotacji: elastyczność i zaufanie. Organizacja posiadająca akredytację w 
programie Erasmus+ jest zobowiązana do zarządzania swoją dotacją w sposób odpowiedzialny, dostosowując swoje działania do 
zmieniających się okoliczności i własnych potrzeb. W tym procesie wyniki i jakość są ważniejsze niż jakiekolwiek cele liczbowe. Ponadto 
wymagana jest elastyczność, ponieważ ograniczenia budżetowe mogą uniemożliwić osiągnięcie dokładnych wyników liczbowych 
zaplanowanych przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Dlatego też normalną i oczekiwaną rzeczą jest, że zrealizowane przez Państwa cele nie będą idealnie odpowiadać celom 
orientacyjnym określonym na etapie składania wniosku.

Pytania w tej sekcji służą pokazaniu osobom oceniającym, że dotacja była rzetelnie zarządzana. Kluczowe liczby są podane automatycznie 
na podstawie danych, które już zostały wprowadzone. W swoich odpowiedziach należy skupić się na przedstawieniu kontekstu dla tych 
liczb. Państwa celem powinno być wykazanie, że decyzje dotyczące realizacji projektu były podejmowane w najlepszym interesie Państwa 
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organizacji i uczestników projektu, że mieli Państwo na uwadze cele Planu Erasmusa, oraz że dołożyli Państwo wszelkich starań, aby 
maksymalnie wykorzystać dostępny budżet.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na wyjaśnienia związane z działaniami priorytetowymi.

Działania priorytetowe to takie, które uzyskały dodatkowe punkty na etapie składania wniosku. Działania priorytetowe mogą różnić się w 
zależności od kraju, dlatego nie jest możliwe przedstawienie tutaj ich pełnej listy. Aby sprawdzić, które działania należą do kategorii 
priorytetowej, należy zapoznać się z zasadami przyznawania budżetu obowiązującymi dla roku naboru, w którym składany jest wniosek o 
udzielenie dotacji. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej Państwa Narodowej Agencji.

Liczba uczestników
Czas trwania w dniach 
Łącznie (średnia)

Liczba osób 
towarzyszących

Czas trwania w dniach 
dla osób towarzyszących 
Łącznie (średnia)

Liczba osób 
uczestniczących w 
wizytach 
przygotowawczychTyp działania

Zakładano 
we 
wniosku

Zrealizowano
Zakładano 
we 
wniosku

Zrealizowano
Zakładano 
we 
wniosku

Zrealizowano
Zakładano 
we 
wniosku

Zrealizowano
Zakładano 
we 
wniosku

Zrealizowano

Krótkoterminowa 
mobilność 
edukacyjna osób 
uczących się w 
ramach 
kształcenia i 
szkolenia 
zawodowego

41 39 95,00%
574 ( 14,00 
)

468 ( 
12,00 
)

82,00% 4 3 75,00% 56 ( 14,00 )
36 ( 
12,00 
)

64,00% 0 0 0,00%

Łącznie 41 39 95,12% 574 468 81,53% 4 3 75,00% 56 36 64,29% 0 0 0,00%
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Liczba uczestników o 
mniejszych szansach

Liczba uczestników 
działań mieszanych

Liczba uczestników 
korzystających ze 
zrównoważonych środków 
transportu

Liczba uczestników działań 
międzynarodowych

Typ działania

Zakładano 
we wniosku

Zrealizowano
Zakładano 
we wniosku

Zrealizowano
Zakładano we 
wniosku

Zrealizowano
Zakładano we 
wniosku

Zrealizowano

Krótkoterminowa mobilność 
edukacyjna osób uczących 
się w ramach kształcenia i 
szkolenia zawodowego

29 31 106,90% 0 0 0,00% 0 42 0,00% 0 0 0,00%

Łącznie 29 31 106,90% 0 0 0,00% 0 42 0,00% 0 0 0,00%
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Na podstawie informacji zawartych w powyższych tabelach prosimy porównać cele orientacyjne i zrealizowane działania. 

Odpowiedzi powinny dotyczyć najbardziej istotnych zmian, które miały miejsce, w szczególności:

zmiany w działaniach priorytetowych;•
działania, w których liczba uczestników lub całkowity czas trwania jest niższy niż 80% celu orientacyjnego.•

Jeśli działania zostały zrealizowane niemal dokładnie zgodnie z planem, wystarczy to stwierdzić w krótkiej odpowiedzi.

Odnosząc się do powyższych tabel, które cele musieli Państwo skorygować w trakcie realizacji projektu i dlaczego?*
W związku z wnioskowaniem o udział w projekcie 70 uczniów oraz 6 nauczycieli-opiekunów w ramach 1. edycji Akredytacji Erasmusa i otrzymaniem budżetu 
na poziomie 70.873,00 EUR, konieczne było proporcjonalne zweryfikowanie wszystkich celów ilościowych, związanych z koniecznością ograniczenia liczby 
uczestników działań - zarówno uczniów, jak i opiekunów. Przekłada się to nie tylko na cele tego konkretnego projektu, ale także na ograniczenie możliwości 
wypełnienia całościowych celów Akredytacji Erasmusa w perspektywie długofalowej (do 2027-2028 roku). Jeśli natomiast chodzi o projekt 2021-1-PL01-
KA121-VET-000011044, cele przeliczone proporcjonalnie względem Planu Erasmusa, które musiały zostać zweryfikowane, przedstawiają się następująco: - 
Cel 4.: Wdrożenie zagranicznych mobilności zawodowych dla min. 70 uczniów we współpracy z partnerami z Włoch. - Cel 5.: Rozwój kompetencji 
zawodowych 70 uczniów kształcących się w przynajmniej 7 zawodach. - Cel 6.: Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych (podstawowych oraz 
przekrojowych) 70 uczniów poprzez ich rozwój społeczny i poszerzenie świadomości kulturowej. - Cel 7.: Rozwój kompetencji w zakresie komunikacji 
międzykulturowej i językowej 70 uczniów, potwierdzonych certyfikatem odbycia kursu językowego oraz zagranicznej mobilności zawodowej. - Cel 9.: 
Zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i osobistego dla min. 50 uczniów z mniejszymi szansami. W projekt włączonych zostało 39 uczniów, co nie 
spełnia założeń Planu Erasmusa – ilość osób została zmniejszona proporcjonalnie do otrzymanego dofinansowania. Zawieszony został także Cel 1., związany 
z rozwojem partnerstw w Grecji. Przy założeniu realizacji mobilności dla 70-80 osób rocznie, naszym celem było wdrażanie w każdym roku szkolnym obu 
destynacji – 2 grup praktykantów – po jednej we Włoszech i w Grecji, jednak przy obniżeniu dofinansowania o mniej więcej 40-50%, zdecydowaliśmy się 
skupić w pierwszym roku Akredytacji na rozwoju jednego kierunku. Ponadto, dane znajdujące się w tabelach powyżej także nie pozwalają na uzyskanie w 
każdej pozycji 100%, ponieważ nie odpowiadają realnym założeniom. Dysponując przyznanym budżetem i opierając się na stawkach, które zgodnie z 
informacjami przekazywanymi beneficjentom podczas szkoleń, założyliśmy wykorzystanie dofinansowania w wysokości 70.873,00 EUR na udział w projekcie 
39 uczniów i 3 nauczycieli-opiekunów oraz realizację mobilności we Włoszech (12 dni + 2 dni podróży). Pozwoliło nam to na skalkulowanie budżetu w 
następujący sposób: - 42 osoby x 275 EUR = 11.550,00 EUR (Podróż); - 39 uczniów x 14 dni x 73 EUR = 39.858,00 EUR (Wsparcie indywidualne); - 3 opiekunów 
x 14 dni x 102 EUR = 4.284,00 EUR (Wsparcie indywidualne); - 39 uczniów x 350 EUR = 13.650,00 EUR (Wsparcie organizacyjne); - 29 uczniów z mniejszymi 
szansami x 100,00 EUR = 2.900,00 EUR (Wsparcie włączenia); To już nam daje kwotę 72.242,00 EUR, a do tego dochodzi w finalnym rozrachunku: - 
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zakwalifikowanie podróży autokarem (nasza grupa podróżowała autokarem spełniającym normy emisji spalin EURO6) jako zrównoważonych środków 
transportu, które system automatycznie wylicza na 320,00 EUR – to sumarycznie daje 1.890,00 EUR różnicy. - udział w projekcie 31 uczniów z mniejszymi 
szansami, dla których system z automatu nalicza po 100,00 EUR dla każdego w ramach wsparcia włączenia, co w sumie daje kolejną różnicę 200,00 EUR. Nie 
było fizycznej możliwości tego, aby przy przyznanym dofinansowaniu, w projekcie udział wzięło 41 uczniów i 4 opiekunów. Kwestia ta została zgłoszona 
opiekunowi projektu na etapie udostępnienia w systemie FRSE Online Umowy finansowej (28-29 grudnia 2021) i otrzymaliśmy informację, że w umowach 
stosowane są „uśrednione stawki, wynikające z faktu, iż Agencja Narodowa nie wie gdzie będziemy realizować mobilności”, a stosując właściwe stawki, 
mamy zrealizować najwięcej mobilności jak to możliwe, utrzymując założenia z Akredytacji, Planu Erasmusa oraz wniosku o dofinansowanie. Możliwe 
natomiast było zrealizowanie następujących celów (proporcjonalnie dla pojedynczego działań): - Cel 2. Rozwój i ugruntowanie przynajmniej 5 partnerstw z 
podmiotami sektora kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwami branży HORECA, turystycznej, reklamowej, ekonomicznej i logistycznej we 
Włoszech – w sumie 13 podmiotów; - Cel 3. Włączenie zagranicznych praktyk zawodowych dla przynajmniej 7 zawodów kształconych w ZS im. W. Witosa w 
min. 2 państwach członkowskich UE (w Grecji i we Włoszech) do stałej oferty edukacyjnej placówki – włączono 6 zawodów (TŻiUG, TH, TOT, TR, TE oraz TL), 
które po raz pierwszy miały okazję odbyć praktyki we Włoszech, więc projekt był kolejnym krokiem na drodze do umiędzynarodowienia oferty edukacyjnej 
ZS. - Cel 10.: Stworzenie przestrzeni do rozwoju zawodowego (w zakresie zarządzania, wybranych specjalizacji, dydaktyki oraz metod wychowawczych) 
przynajmniej 20 członkom kadry pedagogicznej ZS im. W. Witosa – w działania włączonych zostało 6 przedstawicieli ZS.

W jaki sposób Państwa decyzje podczas realizacji projektu były podyktowane Państwa Planem Erasmusa? *
W ramach planowania i realizacji działań projektowych staraliśmy się maksymalizować osiągane wskaźniki przy zachowaniu obowiązujących stawek oraz założeń 
Akredytacji Erasmusa, w tym uwzględniając zmniejszanie poszczególnych wskaźników proporcjonalnie do celów Planu Erasmusa oraz wniosku o 
dofinansowanie.
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Informacje zwrotne od uczestników

Ta sekcja zawiera informacje zwrotne pozyskane z raportów uczestników, przedstawione w podziale na rodzaje działań.

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd współczynników złożonych raportów uczestników w ramach różnych typów działań. 
Współczynnik jest obliczany jako procent otrzymanych raportów w stosunku do całkowitej oczekiwanej liczby złożonych raportów.

Przed złożeniem niniejszego raportu prosimy upewnić się, że została złożona wystarczająca liczba raportów uczestników, aby umożliwić 
osobom oceniającym dokonanie oceny. Dopilnowanie, aby raporty uczestników zostały wypełnione, należy do Państwa obowiązków 
określonych w umowie o udzielenie dotacji i standardach jakości programu Erasmus. Oczekiwana wartość współczynnika złożonych 
raportów wynosi 80%.

Prosimy pamiętać, że przesłanie raportu przy niższym współczynniku złożonych raportów uczestników może negatywnie wpłynąć na wynik 
oceny. Aby poprawić współczynnik, zalecamy wysłać przypomnienia do uczestników, którzy jeszcze nie przesłali swoich raportów.

Współczynnik złożonych raportów uczestników
Typ działania Współczynnik złożonych raportów
Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach 
kształcenia i szkolenia zawodowego

97,44%

Ogólnie dla działań indywidualnych 97.44%

Ogólnie dla działań grupowych Nie dotyczy

Proszę wyjaśnić, dlaczego niektórzy uczestnicy działań indywidualnych osób uczących się i kadry nie złożyli raportów uczestników. *
Przypadek 1 uczennicy, której raport nie został zapisany/zaczytany przez system jest prawdopodobnie kwestią błędów systemowych. Próba jego wypełnienia była 
podejmowana 5-krotnie, w tym w 4 przypadkach przy wsparciu/nadzorze osoby odpowiedzialnej za projekt z ramienia ZS - koordynatora ds. Erasmusa, aby 
upewnić się, że z formalnego i technicznego punktu widzenia, uczestniczka prawidłowo wszystko wypełniła i przesłała. Niestety, przy pierwszej próbie raport 
w systemie po prostu się nie pojawił, przy drugiej i trzeciej z kolei, jego wysłanie nie było możliwe, ponieważ po kliknięciu w link, który przyszedł w mailu z 
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wezwaniem do raportu, pola dot. jej danych, dat mobilności, organizacji wysyłającej i przyjmującej były/są puste i jednocześnie nie da się ich uzupełnić - są 
wyszarzone/zblokowane, a bez nich system nie pozwala wysłać raportu. Został on w związku z tym zapisany jako draft i pobrany w formacie PDF oraz 
załączony do niniejszego raportu na potwierdzenie podejmowanych prób i problemów technicznych z jego złożeniem.

Prosimy przedstawić uzasadnienie dla braku raportów uczestników niektórych realizowanych działań grupowych.*
j.w.
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Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i 
szkolenia zawodowego

Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – 
Informacje zwrotne od uczestników, część 1: Zadowolenie

Współczynnik złożonych raportów uczestników 97,44%

Ogólne zadowolenie Bardzo 
zadowolony/a Zadowolony Niezadowolony/a Bardzo 

niezadowolony/a

W jakim stopniu jesteś zadowolony/na ze swoich doświadczeń związanych 
z mobilnością w ramach programu Erasmus+?

81.58% ( 31 / 38 )
18.42% ( 7 / 
38 )

0% ( 0 / 38 ) 0% ( 0 / 38 )

Zadowolenie z poszczególnych ustaleń
Czy byłeś/aś zadowolony/na z ogólnej organizacji działania pod względem logistycznym i 
praktycznym?

100% ( 38 / 38 )

Czy byłeś/aś zadowolony/na z organizacji podróży? 100% ( 38 / 38 )

Czy byłeś/aś zadowolony/na z warunków zakwaterowania? 71.05% ( 27 / 38 )

Czy byłeś/aś zadowolony/na z ochrony ubezpieczeniowej i informacji o ubezpieczeniu? 100% ( 38 / 38 )

Czy byłeś/aś zadowolony/na ze sposobu, w jaki odniesiono się do Państwa pytań (lub skarg)? 100% ( 38 / 38 )

Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – 
Informacje zwrotne od uczestników, część 2: Ustalenia dotyczące przygotowań i przyjmowania
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Ustalenia dotyczące przygotowań
Czy przed rozpoczęciem mobilności otrzymałeś/aś jakiekolwiek przygotowanie, szkolenie lub informacje na 
temat kraju docelowego i organizacji przyjmującej?

100% ( 38 / 38 )

Tak, czułem/am się dobrze przygotowany/a 97.37% ( 37 / 38 )

Tak, ale potrzebowałem/am więcej przygotowania 2.63% ( 1 / 38 )
Jeśli tak, to czy to przygotowanie i informacje okazały 
się przydatne?

Nie, nie uważam tego za przydatne 0% ( 0 / 38 )

Przed wyjazdem wiedziałem/am, czego mogę się spodziewać podczas mobilności (co będę robić i czego mam 
się nauczyć)

100% ( 38 / 38 )

Podpisałem/am porozumienie o programie zajęć lub inny podobny dokument definiujący oczekiwane efekty 
uczenia się osiągnięte w trakcie mobilności

97.37% ( 37 / 38 )

Ustalenia dotyczące przyjmowania
Nauczanie/szkolenie w organizacji przyjmującej było dobrej jakości i odpowiadało moim potrzebom 100% ( 38 / 38 )

Czułem/am się dobrze przyjęty/a i dobrze zintegrowany/a w mojej organizacji przyjmującej 100% ( 38 / 38 )

W organizacji przyjmującej miałem/am mentora lub podobną osobę, która śledziła moje postępy i wyniki w 
nauce.

100% ( 38 / 38 )

Otrzymałem/am dane osoby z organizacji wysyłającej, z którą mogę się skontaktować w razie nagłego 
wypadku

100% ( 38 / 38 )

Otrzymałem/am dane osoby z organizacji przyjmującej, z którą mogę się skontaktować w razie nagłego 
wypadku

100% ( 38 / 38 )

Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - 
Informacje zwrotne od uczestników, część 3: Wyniki

Uczestnicy wskazujący, że odnieśli korzyści z działania w ramach programu Erasmus+ 100% ( 38 / 38 )
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Rezultaty zrealizowanych działań
Zdobyłem/am lub udoskonaliłem/am przydatne umiejętności praktyczne. 25,18 % ( 35 / 139 )

Stałem/am się bardziej pewny/a siebie, niezależny/a i odpowiedzialny/a. 20,14 % ( 28 / 139 )

Mam lepsze wyobrażenie o swoich celach w życiu osobistym i zawodowym. 18,71 % ( 26 / 139 )

Zwiększyłem/am swoje szanse na dostanie się na wybrany kierunek studiów. 13,67 % ( 19 / 139 )

Zwiększyłem/am swoje szanse na znalezienie pracy (teraz lub w przyszłości). 22,30 % ( 31 / 139 )

Dowiedziałem/am się więcej o kwestiach związanych ze środowiskiem, klimatem i zrównoważonym rozwojem. 14,20 % ( 23 / 162 )

Zmieniłem swoje nawyki na bardziej ekologiczne. 10,49 % ( 17 / 162 )

Lepiej rozumiem różnorodność w moim społeczeństwie. 18,52 % ( 30 / 162 )

Jestem bardziej zaangażowany w działania przeciwko dyskryminacji, nietolerancji, ksenofobii i rasizmowi. 8,64 % ( 14 / 162 )

Jestem bardziej zainteresowany udziałem w wyborach, w innych procesach demokratycznych oraz w życiu mojej 
społeczności lokalnej.

6,79 % ( 11 / 162 )

Dowiedziałem/am się więcej o Europie, Unii Europejskiej i wartościach europejskich. 19,14 % ( 31 / 162 )

Dowiedziałem/am się więcej o nowych i użytecznych sposobach stosowania technologii cyfrowych. 9,88 % ( 16 / 162 )

Chętnie wykorzystuję więcej technologii cyfrowych w nauce lub pracy. 12,35 % ( 20 / 162 )

Certyfikacja efektów uczenia się Liczba uczestników

Europass Mobility Document 39
Inne 39
Uznanie na poziomie krajowym 39
Nie wydano certyfikatu 3

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego efekty uczenia się niektórych uczestników nie zostały poddane certyfikacji. *
Wszystkich 39 uczestników otrzymało stosowane dokumenty certyfikacyjne - Certyfikaty dot. odbycia zagranicznej mobilności zawodowej (w polskiej i angielskiej 
wersji językowej) oraz dokumenty Europass-Mobilność (w polskiej i angielskiej wersji językowej), a wypracowane efekty kształcenia zawodowego zostały 
uwzględnione w takich dokumentach jak zweryfikowane i zatwierdzone dzienniki praktyk, indywidualne wykazy osiągnięć (oba dokumenty zawierały 
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wystawione przez opiekunów i mentorów oceny cząstkowej z realizacji zagranicznych praktyk zawodowych), co stanowiło także podstawę do zatwierdzenia 
osiągniętych wyników przez ZS, w ramach realizowanego przez uczniów cyklu kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2021/2022. Certyfikatu nie wydano 
nauczycielom-opiekunom, którzy w ramach mobilności nie realizowali szkolenia/stażu ani żadnej innej formy, którą powinno się potwierdzać certyfikatem, a 
pełnili funkcję organizacyjną/opiekuńczą/kontrolną, uczestnicząc w procesie wymiany dobrych praktyk, współpracując z przedstawicielami włoskiego 
partnera oraz tamtejszych przedsiębiorców. Powyższa treść automatycznie została przeklejona przez system z pola dot. wyjaśnień dot. certyfikatów. Jeśli 
chodzi o uzyskanie wartości poniżej 80% pozytywnych odpowiedzi, to taka sytuacja występuje jedynie w jednym polu - dot. zakwaterowania, co jest związane 
z problemami jakie hotel (grupa była zakwaterowania w obiekcie o standardzie 4**** z pełnym wyżywieniem) miał na początku pobytu naszej grupy. Po ich 
zgłoszeniu, zostały one dość szybko usunięte i pobyt przebiegał bez problemów/zarzutów, jednak "niesmak" pozostał, stąd też pojawiły się u naszych 
uczestników odpowiedzi neutralne lub nawet negatywne. Było to szczególne zagadnienie także przez wzgląd, iż nasza szkolna społeczność dotychczas 
realizowała mobilności zagraniczne w Grecji i Niemczech, a posiadane porównanie wypadło zdecydowanie na niekorzyść Włoch, w których wielokrotnie 
standard 4-gwiazdkowy odbiega od tego, co proponuje chociażby Grecja. Przyjęliśmy uwagi, jakie pojawiły się ze strony uczniów i nauczycieli i wspólnie z 
włoskim partnerem wyciągnęliśmy wnioski, przekazując je także obiektowi, w którym nasza grupa była zakwaterowana. Co do części dot. "Wyników" i 
"Rezultatów zrealizowanych działań", to trudno się do tego odnieść, ponieważ w raportach uczestników są to pola wielokrotnego wyboru i obecnie w 
mianowniku znajdują się wartości 139 lub 162. Przykładowo, gdyby w pytaniu "Zdobyłem/am lub udoskonaliłem/am przydatne umiejętności praktyczne" 
system uwzględniał w swoich obliczeniach realną ilość uczestników, mielibyśmy do czynienia z następującym wynikiem: 35/39 *100% = 89,74%, a nie tak jak 
to ma miejsce obecnie - 25,18%. Przyjmując powyższe założenia i patrząc na pytania, w których pozytywnych odpowiedzi pojawiło się mniej niż 80%, wynika 
to z faktu, iż pytania nie dotyczą sensu stricte tematyki i zakresu działań w projekcie. Poprawa ekologicznych nawyków czy większe zainteresowanie 
sprawami europejskimi mogą być traktowane jako element dodatkowy - wartość dodaną odbycia praktyk zawodowych, jednak nie stanowią sensu samego 
w sobie w tego typu projekcie. Przyjmując metodologię edukacji pozaformalnej, właściwą dla tego typu projektów, w tym dla realizacji praktycznej nauki 
zawodu i rozwoju kompetencji kluczowych, uczestnicy posiadają dość duży zakres swobody i odpowiedzialności za własny rozwój, przyswajając szereg 
wybranych przez siebie elementów. Dla każdego mogą to być inne aspekty. Uważamy, że najważniejsze pola, które w największym stopniu były związane ze 
zrealizowanym wsparciem, jakie otrzymali nasi uczniowie, tj.: - Zdobyłem/am lub udoskonaliłem/am przydatne umiejętności praktyczne; - Zwiększyłem/am 
swoje szanse na znalezienie pracy (teraz lub w przyszłości); - Lepiej rozumiem różnorodność w moim społeczeństwie; - Dowiedziałem/am się więcej o 
Europie, Unii Europejskiej i wartościach europejskich; uzyskały zadowalający odsetek pozytywnych odpowiedzi, kształtując się na poziomie 77-90%.

Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - 
Informacje zwrotne od uczestników, część 4: Nauka języków obcych
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Wsparcie językowe

Liczba uczestników

Liczba uczestników 
korzystających ze 
wsparcia językowego 
online

Liczba uczestników, którzy 
otrzymali wsparcie 
językowe

angielski 39 0 0

Nauka języków obcych
Uważam, że poprawiłem/am swoje umiejętności w zakresie głównego języka używanego podczas mobilności 94.74% ( 36 / 38 )

Otrzymałem/am wsparcie w celu poprawy swoich umiejętności językowych przed lub w trakcie mobilności (na 
przykład: kurs językowy, materiały do nauki języka, coaching językowy lub podobne)

100% ( 38 / 38 )

Uwaga: dane w tej tabeli nie obejmują uczestników, którzy już biegle posługiwali się głównym językiem używanym podczas mobilności.

Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - 
Informacje zwrotne od uczestników, część 5: Uwagi

Prosimy o komentarz do opinii uczestników podsumowanych w częściach 1-4 powyżej. Należy określić słabe i mocne strony oraz je opisać. W tym 
kontekście liczby wskazujące na mniej niż 80% pozytywnych odpowiedzi są uważane za dość słabe. Jeśli podane odpowiedzi znajdują się 
w tym przedziale, należy odnieść się do nich w komentarzu. *
Wszystkich 39 uczestników otrzymało stosowane dokumenty certyfikacyjne - Certyfikaty dot. odbycia zagranicznej mobilności zawodowej (w polskiej i angielskiej 
wersji językowej) oraz dokumenty Europass-Mobilność (w polskiej i angielskiej wersji językowej), a wypracowane efekty kształcenia zawodowego zostały 
uwzględnione w takich dokumentach jak zweryfikowane i zatwierdzone dzienniki praktyk, indywidualne wykazy osiągnięć (oba dokumenty zawierały 
wystawione przez opiekunów i mentorów oceny cząstkowej z realizacji zagranicznych praktyk zawodowych), co stanowiło także podstawę do zatwierdzenia 
osiągniętych wyników przez ZS, w ramach realizowanego przez uczniów cyklu kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2021/2022. Certyfikatu nie wydano 
nauczycielom-opiekunom, którzy w ramach mobilności nie realizowali szkolenia/stażu ani żadnej innej formy, którą powinno się potwierdzać certyfikatem, a 
pełnili funkcję organizacyjną/opiekuńczą/kontrolną, uczestnicząc w procesie wymiany dobrych praktyk, współpracując z przedstawicielami włoskiego 
partnera oraz tamtejszych przedsiębiorców. Powyższa treść automatycznie została przeklejona przez system z pola dot. wyjaśnień dot. certyfikatów. Jeśli 
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chodzi o uzyskanie wartości poniżej 80% pozytywnych odpowiedzi, to taka sytuacja występuje jedynie w jednym polu - dot. zakwaterowania, co jest związane 
z problemami jakie hotel (grupa była zakwaterowania w obiekcie o standardzie 4**** z pełnym wyżywieniem) miał na początku pobytu naszej grupy. Po ich 
zgłoszeniu, zostały one dość szybko usunięte i pobyt przebiegał bez problemów/zarzutów, jednak "niesmak" pozostał, stąd też pojawiły się u naszych 
uczestników odpowiedzi neutralne lub nawet negatywne. Było to szczególne zagadnienie także przez wzgląd, iż nasza szkolna społeczność dotychczas 
realizowała mobilności zagraniczne w Grecji i Niemczech, a posiadane porównanie wypadło zdecydowanie na niekorzyść Włoch, w których wielokrotnie 
standard 4-gwiazdkowy odbiega od tego, co proponuje chociażby Grecja. Przyjęliśmy uwagi, jakie pojawiły się ze strony uczniów i nauczycieli i wspólnie z 
włoskim partnerem wyciągnęliśmy wnioski, przekazując je także obiektowi, w którym nasza grupa była zakwaterowana. Co do części dot. "Wyników" i 
"Rezultatów zrealizowanych działań", to trudno się do tego odnieść, ponieważ w raportach uczestników są to pola wielokrotnego wyboru i obecnie w 
mianowniku znajdują się wartości 139 lub 162. Przykładowo, gdyby w pytaniu "Zdobyłem/am lub udoskonaliłem/am przydatne umiejętności praktyczne" 
system uwzględniał w swoich obliczeniach realną ilość uczestników, mielibyśmy do czynienia z następującym wynikiem: 35/39 *100% = 89,74%, a nie tak jak 
to ma miejsce obecnie - 25,18%. Przyjmując powyższe założenia i patrząc na pytania, w których pozytywnych odpowiedzi pojawiło się mniej niż 80%, wynika 
to z faktu, iż pytania nie dotyczą sensu stricte tematyki i zakresu działań w projekcie. Poprawa ekologicznych nawyków czy większe zainteresowanie 
sprawami europejskimi mogą być traktowane jako element dodatkowy - wartość dodaną odbycia praktyk zawodowych, jednak nie stanowią sensu samego 
w sobie w tego typu projekcie. Przyjmując metodologię edukacji pozaformalnej, właściwą dla tego typu projektów, w tym dla realizacji praktycznej nauki 
zawodu i rozwoju kompetencji kluczowych, uczestnicy posiadają dość duży zakres swobody i odpowiedzialności za własny rozwój, przyswajając szereg 
wybranych przez siebie elementów. Dla każdego mogą to być inne aspekty. Uważamy, że najważniejsze pola, które w największym stopniu były związane ze 
zrealizowanym wsparciem, jakie otrzymali nasi uczniowie, tj.: - Zdobyłem/am lub udoskonaliłem/am przydatne umiejętności praktyczne; - Zwiększyłem/am 
swoje szanse na znalezienie pracy (teraz lub w przyszłości); - Lepiej rozumiem różnorodność w moim społeczeństwie; - Dowiedziałem/am się więcej o 
Europie, Unii Europejskiej i wartościach europejskich; uzyskały zadowalający odsetek pozytywnych odpowiedzi, kształtując się na poziomie 77-90%.
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European Language Label

European Language Label (Europejski Znak Jakości w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to nagroda ustanowiona przez 
Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Jej celem jest wyróżnienie doskonałych projektów w dziedzinie wielojęzyczności, 
pomoc w dzieleniu się ich rezultatami oraz promowanie publicznego zainteresowania nauką języków obcych.

Europejskie Znaki Jakości są przyznawane w każdym państwie członkowskim UE oraz w krajach trzecich stowarzyszonych z programem 
Erasmus+ co roku lub co dwa lata, w zależności od kraju. Więcej informacji o tej nagrodzie można znaleźć na stronie internetowej 
Europa, tutaj:

tutaj

Dzięki realizacji projektu mobilności w ramach Akcji Kluczowej 1 organizacja ma możliwość ubiegania się o przyznanie Europejskiego 
Znaku Innowacyjności w w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (European Language Label).

Należy pamiętać, że ubieganie się o Europejski Znak Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych 
(European Language Label) nie będzie miało żadnego wpływu na ocenę raportu końcowego. Wszystkie informacje podane w 
odpowiedziach na pytania zawarte w tej sekcji zostaną wykorzystane wyłącznie w procedurach selekcji do konkursu European 
Language Label.

Czy chcieliby Państwo ubiegać się o przyznanie Europejskiego Znaku Innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych 
(European Language Label)?
No

0
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Członkowie konsorcjum
Liczba uczestników

Członek 
konsorcjum

Typ 
Organizacji ŁączniePracownicy Osoby uczące 

się
Przyjmowanie szkolących się nauczycieli i 
edukatorów

Zaproszeni 
eksperci

Łącznie 0 0 0 0 0
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Organizacje przyjmujące

Typ działania Organizacja przyjmująca Typ Organizacji
Liczba osób uczestniczących 
w wizytach 
przygotowawczych

Liczba uczestników

Krótkoterminowa mobilność 
edukacyjna osób uczących 
się w ramach kształcenia i 
szkolenia zawodowego

Futuro e Progresso 
Associazione di promozione 
sociale (E10033867)

Inny typ organizacji 0 39

Łącznie - - 0 39
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Organizacje wspierające

Organizacja wspierająca Typ Organizacji Rodzaj wsparcia

Futuro e Progresso Associazione di promozione 
sociale (E10033867 , IT)

Inny typ organizacji eac.ccm2.common.null
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Załączniki

Maksymalny rozmiar pliku to 15 MB, a maksymalny całkowity rozmiar to 100 MB.  
Maksymalna liczba wszystkich załączników wynosi 100.

Oświadczenie (Declaration on Honour)

Należy pobrać Oświadczenie (Declaration on Honour), wydrukować, podpisać przez przedstawiciela prawnego i załączyć tutaj.

Inne dokumenty

Prosimy dołączyć wymagane dokumenty.  
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Narodową Agencją. Dane kontaktowe można znaleźć tutaj: Wykaz Narodowych Agencji

Zestawienie dokumentów

Nie Nazwa Rozmiar pliku (kB) Typ dokumentu

Całkowity rozmiar (kB) 0

0

2021 Runda 1 Mobilność edukacyjna

KA121-VET Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i 
szkolenia zawodowego

Form ID 2021-1-PL01-KA121-VET-000011044

Deadline (Brussels Time) 29/01/2023

23 / 24

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies


Lista kontrolna

Przed złożeniem formularza raportu do Narodowej Agencji prosimy upewnić się, że:

Wszystkie niezbędne informacje zostały wprowadzone do Modułu Beneficjenta•
Raport został wypełniony w jednym z obowiązkowych języków określonych w umowie o udzielenie dotacji.•
Wszystkie istotne dokumenty zostały załączone:•
Oświadczenie (Declaration on Honour), podpisane przez przedstawiciela prawnego organizacji beneficjenta•
Niezbędne dokumenty wskazane w umowie o udzielenie dotacji;•
Rezultaty projektu zostały umieszczone na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/

•

Warunki składania raportu końcowego

Raport końcowy można złożyć tylko wtedy, gdy:

Wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione•

Sprawozdany budżet wynosi więcej niż zero, patrz Budżet•

 Wszystkie działania związane z mobilnością i działaniami grupowymi w projekcie mają status zakończonych, zob. Zestawienie 
mobilności

•

Załączono Oświadczenie (Declaration on Honour).•

Lista kontrolna została spełniona•

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy przeczytać oświadczenie o ochronie prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy

dane osobowe

0

0

0
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