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Podsumowanie projektu 

„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej 

w ramach projektów indywidualnych” (ESF02) 

1. Ogólny opis projektu 

 

Projekt „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” realizowany był 

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, 

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie, 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli – projekty systemowe. Założeniem projektu było dofinansowanie udziału polskich nauczycieli  

w szkoleniach pedagogicznych odbywających się za granicą. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji 

przynajmniej 1534 nauczycieli poprzez dofinansowanie 1534 mobilności z listy rezerwowej do końca 2014 roku. Celem 

szczegółowym projektu było osiągnięcie znacznego wpływu szkoleń na znajomość języków obcych uczestników oraz 

osiągnięcie znacznego wpływu szkoleń na znajomość przedmiotów nauczanych przez uczestników. Rekrutacja 

uczestników do projektu odbywała się w ramach konkursów wniosków programu Komisji Europejskiej „Uczenie się 

przez całe życie”, programu sektorowego Comenius, akcji Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej. W okresie realizacji 

projektu przewidziano 4 rundy selekcyjne, w których można było składać wnioski o dofinansowanie: 

- 17 września 2012 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r.) 

- 16 stycznia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 maja do 31 sierpnia 2013 r.) 

- 30 kwietnia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 września do 31 grudnia 2013 r.) 

- 17 września 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.) 

 

Uczestnicy projektu mogli uzyskać dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach Unii Europejskiej, Islandii, 

Norwegii, Liechtensteinie, Turcji, Chorwacji i Szwajcarii w następujących typach mobilności: 

- kursy szkoleniowe, w tym ogólne kursy doskonalenia zawodowego, kursy metodyczno- językowe w zakresie 

pedagogiki i metodyki nauczania języków obcych oraz kursy doskonalenia umiejętności językowych, 

- konferencje i seminaria, 

- job-shadowing /work placement: rodzaj praktyki zawodowej odbywanej w instytucji oświatowej polegającej na 

poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację zadań wykonywanych przez pracujące tam osoby.  

 

Dofinansowanie kosztów mobilności było realizowane w następujących kategoriach: 

- koszty podróży (od 350 € do 500 €, w zależności od kraju odbywania mobilności) 

- koszty utrzymania (stawki dzienne i tygodniowe w zależności od kraju docelowego) 

- opłatę na udział w kursie (150 € na dzień, maksymalnie 750 €) 

- ew. przygotowanie językowe (150 €, rozliczane ryczałtem) 

- ew. wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami (wg kosztów rzeczywistych). 
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2. Nabór i charakterystyka uczestników projektu 
 

Nabór uczestników do projektu odbywał się poprzez konkurs wniosków programu Comenius. Złożone wnioski 

podlegały ocenie formalnej przeprowadzanej przez pracowników FRSE oraz ocenie merytorycznej realizowanej przez 

ekspertów zewnętrznych. Projekty umieszczone na liście rezerwowej otrzymywały dofinansowanie z projektu 

„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych”. 

 

Jeżeli chodzi o rodzaj instytucji macierzystej uczestników projektu, najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele  

i dyrektorzy gimnazjum i liceum (798). Wśród pozostałych osób byli pracownicy szkół podstawowych (417), szkół 

zawodowych (230), przedszkoli (26) i szkół specjalnych/z oddziałami integracyjnymi (21). Ponadto w projekcie wzięli 

udział m.in. pracownicy kolegiów nauczycielskich (20), nauczyciele konsultanci ośrodków doskonalenia zawodowego 

(10) oraz wizytatorzy z kuratoriów oświaty (7). 

 

 

 

 

 
 

 

Pośród nauczycieli, najliczniejszą grupę stanowili nauczyciele języka angielskiego (1028), języka niemieckiego (232), 

języka francuskiego (44), nauczania zintegrowanego (37), języka rosyjskiego (36), języka polskiego (35), matematyki 

(31), języka hiszpańskiego (30), informatyki (30), historii (24), WOS-u (21), przedmiotów zawodowych (19), biologii 

(18), wychowania fizycznego (15), geografii (13), dyrektorzy (19) i wicedyrektorzy (6) szkół oraz bibliotekarze (10)
1
. 

Pozostałą grupę stanowili nauczyciele języka szwedzkiego, chemii, plastyki i sztuki, muzyki, religii/etyki, sztuki, 

pedagodzy oraz pracownicy świetlic szkolnych.  

   

                                         
1  niektórzy nauczyciele, którzy uczestniczyli w projekcie nauczają kilku przedmiotów i takimi danymi kierowano się przy wyliczaniu powyższych 

statystyk 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

instytucja 
doskon. 

zawodow. 
nauczycieli 

instytucja 
kształcenia 
nauczycieli 

młodzieżowy 
dom kultury 

szkoła 
muzyczna 

przedszkole szkoła 
podstawowa 

gimnazjum, 
liceum 

szkoła 
średnia 

zawodowa 

szkoła dla 
uczniów ze 
specjalnymi 
potrzebami 

kuratorium 
oświaty 

Suma 10 20 2 3 26 417 798 230 21 7 

liczba uczestników projektu wg instytucji macierzystej 



 

 

 

 

PROJEKT:  „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | ul. Mokotowska 43 | 00-551 Warszawa 
TEL. 22 46 31 660 | FAKS 22 46 31 021 | E-MAIL pokl.ist@frse.org.pl | WWW www.frse.org.pl 

 

Jeżeli chodzi o rozmieszczenie geograficzne, najwięcej uczestników projektu pochodziło z województwa śląskiego 

(268), mazowieckiego (198), małopolskiego (168), wielkopolskiego (130) i łódzkiego (103). Najmniej uczestników 

projektu było z województwa lubuskiego (22), opolskiego (38), podlaskiego (38), świętokrzyskiego (46)  

i zachodniopomorskiego (59). 

 

 
 

Zgodnie z zasadami projektu i programu Comenius w ramach, którego był prowadzony konkurs wniosków, kryteria 

naboru do udziału w zagranicznych mobilnościach są przejrzyste i ogólnodostępne, co zapewnia równy dostęp do 

informacji kobietom i mężczyznom. Mając na uwadze fakt, że zawód nauczyciela w Polsce jest w znacznym stopniu 

sfeminizowany (wg badania OECD TALIS 2013 - w Polsce 75% nauczycieli to kobiety), względnie podobne proporcje 

ze względu na płeć uczestników wystąpiły w projekcie. Spośród 1534 uczestników projektu, 1400 to kobiety (91,26%), 

a 140 to mężczyźni (8,74%).  
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Uczestnicy projektu w znacznym stopniu pochodzili z obszarów miejskich – 1169 osób, co stanowi 76,20% wszystkich 

osób. Natomiast 365 osób, co stanowi 23,80% ogółu, zadeklarowało, iż zamieszkuje tereny wiejskie.  
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3. Charakterystyka mobilności 
 

Kraje docelowe mobilności 
 

Uczestnicy projektu wybierali kraje odbywania mobilności na podstawie oferty szkoleniowej, która była zgodna  

z potrzebami nauczycieli i szkoły oraz z profilem zawodowym wnioskodawców. Ponadto brali oni pod uwagę język, 

którym posługują się mieszkańcy danego kraju (który był w znacznej większości zgodny z językiem roboczym 

szkolenia) – dzięki czemu, poza rozwinięciem umiejętności pedagogicznych, uczestnicy podnieśli także kompetencje w 

zakresie języka obcego. Nauczyciele języków obcych osiągnęli większą biegłość i płynność w posługiwaniu się 

językiem obcym, podczas gdy inni nauczyciele chętniej kontynuują naukę języka obcego po powrocie z mobilności  

i chętniej podejmują się międzynarodowych inicjatyw, np. w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych. 

Innym kryterium przy wyborze kraju docelowego był aspekt kulturowy. Wiedzę o innym kraju z zakresu 

społeczeństwa, edukacji, muzyki, polityki, zwyczajów, religii, itp. nauczyciele chcieli wykorzystać w ramach lekcji, 

innych zajęć edukacyjnych czy projektów międzynarodowych.  

 

 

Liczba uczestników projektu wg kraju docelowego mobilności  

państwo suma  
runda 3 

2012 

runda 1 

2013 

runda 2 

2013 

runda 3 

2013 

Austria (AT) 57 7 29 14 7 

Cypr (CY) 8 3 2 2 1 

Czechy (CZ) 8 4 2 0 2 

Niemcy (DE) 113 13 56 17 27 

Dania (DK) 2 0 0 2 0 

Hiszpania (ES) 68 11 22 7 28 

Finlandia (FI) 12 0 1 5 6 

Francja (FR) 41 1 24 2 14 

Wielka Brytania (GB) 839 70 410 147 212 

Grecja (GR) 11 1 7 1 2 

Chorwacja (HR) 1 0 1 0 0 

Irlandia (IE) 90 6 54 10 20 

Islandia (IS) 7 0  1 3 3 

Włochy (IT) 36 5 13 6 12 

Łotwa (LV) 28 2 5 12 9 

Malta (MT) 154 17 67 37 33 

Holandia (NL) 3 0 0 1 2 

Norwegia (NO) 1 0 0 0 1 

Portugalia (PT) 34 1 21 2 10 

Reunion (RE) 3 0 0 0 3 

Szwecja (SE) 4 2 0 0 2 

Słowenia (SI) 5 0 3 1 1 

Turcja (TR) 9 1 3 2 3 

 

 

 



 

 

 

 

PROJEKT:  „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | ul. Mokotowska 43 | 00-551 Warszawa 
TEL. 22 46 31 660 | FAKS 22 46 31 021 | E-MAIL pokl.ist@frse.org.pl | WWW www.frse.org.pl 

 

 

Wśród najczęściej wybieranych przez uczestników projektu krajów były: Wielka Brytania (55%), Malta (10%), Niemcy 

(7%), Irlandia (6%), Hiszpania (4%), Austria (4%) i Francja (3%).   

 

 

 

Rodzaje wyjazdów  
 

Uczestnicy projektu mogli brać udział w 3 typach mobilności: kursach szkoleniowych, konferencjach i seminariach 

oraz praktykach zawodowych typu job-shadowing.  

 

Najwięcej osób – 1439 - wzięło udział w kursach szkoleniowych, co stanowi 93,91% wszystkich wyjazdów. Spośród 

nich, znaczna większość uczestniczyła w kursach metodyczno językowych, które z jednej strony umożliwiały 

podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego, a z drugiej metodycznych takich jak: uczenie języka  

z wykorzystaniem elementów kulturowych: literatura, filmy, materiały autentyczne; techniki aktywizujące uczniów; 

innowacyjne metody w nauczaniu języka; wykorzystanie literatury, teatru i ICT w nauczaniu języka obcego. Mniejsza 

grupa nauczycieli wzięła udział w ogólnych kursach doskonalenia zawodowego, które dotyczyły: zarządzania 

projektami edukacyjnymi; nauczania w szkole z uczniami imigrantów; wielokulturowości; wsparcia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także różnych podejść w nauczaniu i uczeniu się. Najmniej liczną grupę 

stanowili m.in. nauczyciele przekwalifikujący się lub nauczający innego przedmiotu w języku obcym , którzy wybierali 

najczęściej kursy czysto językowe. 

 

Drugim typem wyjazdów były praktyki zawodowe typu job-shadowing, w których uczestniczyło 71 nauczycieli (4,63% 

wszystkich uczestników projektu). Mobilności te dawały nie tylko możliwość obserwacji procesu nauczania  

i funkcjonowania szkoły za granicą, ale także prowadzenia poszczególnych zajęć i aktywnego uczestniczenia w życiu 

szkoły.  

 

Ostatnim typem wyjazdów były konferencje lub seminaria, które wybrało 24 uczestników (1,56% wszystkich osób). 

Cześć z nich miała na celu znalezienie partnera do międzynarodowego projektu edukacyjnego. Pozostałe dotyczyły 
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takich tematów jak: wielokulturowość, zdrowie w szkole, edukacja poprzez zajęcia w terenie (outdoor education) 

i jakość w edukacji. 

 

 

 
 

 

Uczestnicy projektu mieli możliwość wybrania szkoleń z katalogu Comenius-Grundtvig, w którym znajdowały się 

szkolenia zaaprobowane przez Narodowe Agencje w poszczególnych krajach, w których odbywało się szkolenie.  

Z oferty katalogu skorzystało 753 nauczycieli (49,09% wszystkich osób). Reszta uczestników projektu, tj. 781 osób 

(50,91%), wybrała szkolenia z tzw. wolnego rynku.  

 

Wg zasad obowiązujących w projekcie, szkolenia mogły trwać od 5 dni roboczych (1 dzień w przypadku konferencji  

i seminariów) do 6 tygodniu. Najkrótsza mobilność trwała 4 dni (2 dni robocze), najdłuższy wyjazd trwał 30 dni (28 dni 

roboczych). Większość osób, tj. 960, zdecydowała się na wyjazdy za granicą trwające 14 dni (10 dni roboczych), oraz 

wyjazdy 7-dniowe (5 dni roboczych) – 192 osoby.   
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4. Korzyści z mobilności, rezultaty projektu 
 

Działania przygotowawcze 
 

W celu odniesienia większych korzyści z mobilności, uczestnicy projektu przeprowadzili szereg działań 

przygotowawczych: analiza wykorzystywanych metod i technik w nauczaniu we własnej szkole; analiza potrzeb  

i oczekiwań (własnych i szkoły) w kontekście tematów poruszanych na szkoleniu; przeprowadzenie kwestionariusza  

z nauczycielami nt. obszarów w szkole wymagających poprawy oraz z uczniami nt. preferowanych metod nauczania; 

czytanie literatury poświęconej kwestiom poruszanym na szkoleniu; przygotowanie prezentacji i zebranie materiałów 

(ulotki, broszury) dla uczestników szkoleń nt.: działalności własnej szkoły, miejsca zamieszkania, Polski, polskiego 

systemu edukacji; zwiększenie umiejętności w zakresie języka roboczego kursu; rozeznanie się, jakie są możliwości 

nawiązania współpracy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych; zwiększenie wiedzy (geografia, 

kultura, społeczeństwo) o mieście i kraju docelowym mobilności; zaznajomienie się z materiałami edukacyjnymi oraz 

wypełnienie kwestionariusza przesłanych przez organizatora szkolenia; kontakt z uczestnikami podobnych mobilności 

edukacyjnych. Działania te umożliwiły uczestnikom projektu w większym stopniu przeanalizować potrzeby własne  

i szkoły oraz określić swoje oczekiwania względem szkolenia. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu przed szkoleniem, 

wydłużył się proces uczenia. Określenie celów szkolenia było dobrym punktem wyjścia do oceny i ewaluacji całej 

mobilności edukacyjnej. Czytanie literatury fachowej dotyczącej kwestii poruszanych na szkoleniu pozwoliło na 

zdobycie nowych kompetencji na podstawie wiedzy teoretycznej i wcześniejszych doświadczeń.  

 

Wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy 

Metody pracy 

Jak wynika z raportów końcowych, uczestnicy mieli możliwość przeanalizowania własnego warsztatu pracy pod kątem 

dobrych aspektów i tych wymagających poprawy, oraz spojrzeć na proces nauczania z perspektywy ucznia. Obecność 

nauczycieli różnych krajów europejskich było dobrą okazją do dyskusji nt. podejść w nauczaniu, wymiany dobrych 

praktyk i wzajemnego uczenia się, poznania innych systemów edukacji i możliwości finansowania działań 

edukacyjnych na poziomie europejskim. Uczestnicy projektu poznali nowe metody i techniki pracy, które mogą 

wykorzystywać na co dzień na swoich lekcjach, dzięki czemu, lekcje są bardziej urozmaicone. Zadania w większym 

stopniu odpowiadają potrzebom i indywidualnym sposobom uczenia się uczniów. Nauczyciele wykorzystują 

interaktywne i aktywizujące ćwiczenia. Zadania realizowane są częściej w grupach, parach lub indywidualnie. 

Wykorzystują techniki informacyjno-komunikacyjne, pracują z materiałami autentycznymi. Stosują elementy dramy  

i teatru, ćwiczenia pobudzające kreatywność i kształcące autonomię u uczniów oraz częściej angażują się w projekty 

międzynarodowe. Innymi tematami z metodologii były: planowanie lekcji; sprawdzanie wiedzy uczniów; sposoby 

poprawiania i reagowania na błędy; praca w klasie z uczniami o różnym stopniu zaawansowania. Z kolei nauczyciele 

językowi wykorzystują także materiały zebrane podczas mobilności: publikacje, filmy, ulotki, zdjęcia, prasę – 

uczniowie zwiększają w ten sposób świadomość o różnicach kulturowych i stają się bardziej tolerancyjni.  

Z językowego punktu widzenia mają do czynienia z materiałami autentycznymi, czyli takimi, które nie powstały  

z myślą o nauce języka obcego, dzięki czemu uczniowie obserwują język obcy w naturalnym kontekście  

i w rzeczywistych sytuacjach. W opinii 95,31%, szkolenie w bardzo dużym i dużym stopniu dało ogląd podejść  

w nauczaniu, metod, technik, materiałów, z których można skorzystać, a wg 91,01% bardzo dużym i dużym stopniu 

przyczyniło się lub przyczyni do stosowania nowych metod nauczania i podejść w szkole. 

 

Kompetencje w zakresie języka obcego 

Mobilności nauczycieli miały wpływ na podniesienie ich znajomości języka obcego. Uczestnicy projektu 

wykorzystywali język obcy na sesjach szkoleniowych, wizytach studyjnych w zagranicznych szkołach oraz przy okazji 

różnych dyskusji nt. edukacji i nieformalnych rozmów. Dzięki styczności z materiałami autentycznymi poprzez prasę, 
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radio, a także rozmowy z native speaker-ami, uczestnicy projektu wykorzystywali język obcy w naturalnych sytuacjach. 

Nauczyciele języków obcych osiągnęli większą biegłość w posługiwaniu się językiem, co wpływa na podniesienie 

jakości prowadzonych lekcji. Z kolei nauczyciele przedmiotowi deklarują chęć dalszego uczenia się języków oraz 

gotowość do podejmowania międzynarodowych działań edukacyjnych. Wg 89,70% uczestników projektu, mobilność 

miała bardzo duży i duży wpłynął na poprawę kompetencji w zakresie języka obcego. 

 

 

Doskonalenie zawodowe 

Udział w mobilności miał u nauczycieli wpływ na wzrost świadomości konieczności ciągłego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych w czasach rozwoju technologicznego i zmian zachodzących w społeczeństwie. Uczestnicy projektu 

docenili przede wszystkim możliwość doskonalenia zawodowego za granicą, ze względu na możliwość poznania 

przedstawicieli innych krajów, w których funkcjonują różne systemy edukacji. Udział w międzynarodowych 

mobilnościach pomógł również zainteresować innych nauczycieli możliwością doskonalenia zawodowego zagranicą. 

Wg 99,20% mobilność w bardzo dużym i dużym stopniu zmotywowała do dalszego rozwoju zawodowego  

w przyszłości, a 96,54% osób uważa, że szkolenie w bardzo dużym i dużym stopniu przyczyni się do udziału w innych 

działaniach i programach edukacyjnych Unii Europejskiej.   
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nie dotyczy 0,07% 1,24% 6,58% 0,07% 1,43% 5,35% 0,52% 

brak  0,07% 0,39% 2,80% 0,00% 0,78% 2,28% 0,13% 

mały 0,65% 2,87% 5,67% 0,26% 2,54% 8,80% 0,85% 

średni 3,65% 13,49% 19,10% 4,37% 11,15% 27,64% 8,80% 

duży 39,05% 47,65% 35,33% 27,97% 37,74% 38,53% 32,01% 

bardzo duży 56,52% 34,35% 30,51% 67,34% 46,35% 17,41% 57,69% 

% osób opisujących wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy (1)            
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Inne kultury 

Uczestnicy projektu zamierzali zwiększyć swoją świadomość i wiedzę o kulturze państw, w których odbywali 

mobilność. Większość szkoleń nawiązywała do kwestii kulturowych takich jak: historia, społeczeństwo, muzyka, prasa, 

zwyczaje, edukacja, itp., ale nauczyciele mieli też możliwość sami doświadczyć różnic kulturowych mieszkając  

w innym środowisku. Nauczyciele deklarują chęć nawiązywania do tych aspektów i różnic kulturowych na lekcjach 

szkolnych oraz dzielą się doświadczeniami z uczniami i gronem pedagogicznym. W opinii 95,20% osób, mobilność 

miała bardzo duży i duży wpływ na aktualizację wiedzy o innych krajach, kulturach i systemach edukacji.  

 

 

 

 

Wpływ mobilności na instytucję macierzystą 
 

Korzyści płynące z doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą mają bezpośrednie przełożenie na instytucję 

macierzystą. Szkoła zyskała lepiej wykwalifikowaną kadrę, co ma wpływ na uczniów, współpracowników i ofertę 

edukacyjną szkoły.  
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nie dotyczy 2,22% 1,56% 0,07% 5,54% 0,20% 0,00% 0,98% 

brak  0,98% 0,26% 0,00% 3,59% 0,13% 0,00% 1,69% 

mały 2,41% 0,78% 0,65% 6,84% 0,39% 0,00% 3,85% 

średni 14,08% 5,80% 4,04% 17,86% 2,74% 0,85% 20,53% 

duży 37,74% 31,88% 27,51% 34,55% 26,92% 19,56% 44,46% 

bardzo duży 42,57% 59,71% 67,73% 31,62% 69,62% 79,60% 28,49% 

% osób opisujących wpływ mobilności na rozwój osobisty i zawodowy (2)            



 

 

 

 

PROJEKT:  „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | ul. Mokotowska 43 | 00-551 Warszawa 
TEL. 22 46 31 660 | FAKS 22 46 31 021 | E-MAIL pokl.ist@frse.org.pl | WWW www.frse.org.pl 

 

Uczniowie 

Uczniowie są najważniejszymi beneficjentami mobilności nauczycieli. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technik  

i metod nauczania, uczniowie nabywają umiejętności, kompetencje w różnorodny i aktywny sposób. Wprowadzenie 

sposobu uczenia stawiającego ucznia w centrum uwagi i opartego na jego stylu uczenia się podnosi atrakcyjność zajęć,  

i przyswajanie wiedzy, rozwija motywację wewnętrzną oraz zapewnia edukację o wysokiej jakości. Ćwiczenia bazujące 

na różnych interakcjach między uczniami (praca grupowa i w parach) rozwija kompetencje społeczne i umiejętność 

współpracy. Uczniowie pracują z wartościowymi i atrakcyjnymi materiałami dydaktycznymi. Biorą udział  

w oryginalnych projektach edukacyjnych, co kształtuje umiejętności miękkie oraz zdolność autonomicznego, 

krytycznego myślenia i wymaga aktywnego uczestnictwa uczniów na każdym etapie realizacji działań. Wszystko to 

zapewnia wszechstronny rozwój uczniów i przygotowanie do dorosłego życia. Wg 94,30% nauczycieli, udział  

w szkoleniu w bardzo dużym i dużym stopniu pomaga lepiej motywować uczniów do zainteresowania nauczanym 

przedmiotem.  

 

 

 

Projekty międzynarodowe 

Zawiązane znajomości polskich nauczycieli z pedagogami z innych krajów europejskich są często początkiem 

współpracy między szkołami w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych oraz sprzyjają wymianie uczniów. 

Znaczna większość uczestników projektu planuje rozpocząć lub już rozpoczęła współpracę ze szkołami w programach 

Comenius, eTwinning, Erasmus+. Bezpośrednie poznanie specyfiki szkoły danego nauczyciela z zagranicy pomaga 
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nie dotyczy 1,43% 0,46% 0,98% 0,46% 32,46% 33,18% 0,65% 2,87% 

brak  0,13% 0,33% 0,72% 0,13% 33,57% 31,55% 0,52% 4,04% 

mały 0,46% 0,65% 1,69% 0,65% 11,15% 15,06% 2,02% 7,43% 

średni 3,72% 7,69% 13,62% 7,76% 10,17% 12,52% 13,30% 18,32% 

duży 35,85% 41,13% 48,44% 42,31% 8,54% 5,61% 47,98% 40,74% 

bardzo duży 58,41% 49,74% 34,55% 48,70% 4,11% 2,09% 35,53% 26,60% 

% osób opisujących wpływ mobilności na instytucję macierzystą:  

uczniów i współpracowników 
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nawiązać współpracę między szkołami o zbliżonych profilach i poznać wzajemne oczekiwania. Czas spędzony na 

szkoleniu został ponadto wykorzystywany do wstępnego zaplanowania działań w projekcie oraz podziału ról. 96,50% 

nauczycieli uważa, że mobilność w bardzo dużym i dużym stopniu zachęciła ich do udziału w innych działaniach 

programu Comenius "Uczenie się przez całe życie", a wg 67,30% osób szkolenie w bardzo dużym i dużym stopniu 

przyczyniło się do nawiązania współpracy ze szkołami lub organizacjami. 

 

Europejski wymiar instytucji 

Dzięki udziałowi w szkoleniach zwiększony został międzynarodowy i europejski charakter szkoły. Szkoły częściej 

realizują międzynarodowe projekty edukacyjne z partnerami z innych państw europejskich. Nauczyciele chętniej 

nawiązują do kwestii europejskich i wielokulturowych na zajęciach i w ramach konkursów szkolnych, a społeczność 

szkolna, wg raportów uczestników projektu, stała się bardziej świadoma korzyści, które płyną z członkowstwa we 

wspólnocie europejskiej. Wg 83,50% szkolenie w bardzo dużym i dużym stopniu zwiększyło wymiar europejski  

w pracy szkoły lub organizacji. 
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6. Ocena mobilności przez uczestników projektu 
 

Kursy, konferencje i seminaria 
 
Według informacji opisowych i wskaźników zawartych w raportach końcowych, uczestnicy projektu w znacznej 

większości wysoko i bardzo wysoko ocenili organizację i przebieg szkoleń. Warsztaty były prowadzone przez 

wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów, którzy wykorzystywali zindywidualizowane podejście konkretnych 

uczestników mając na uwadze potrzeby szkoleniowe i charakterystykę grupy. Przebieg szkoleń był zgodny  

z programem określonym przez organizatorów szkolenia. Większość osób w szczególności doceniło dużą różnorodność 

praktycznych ćwiczeń, które wymagały aktywnego zaangażowania, i które można wykorzystać na swoich lekcjach. 

Dobrze wyważona była proporcja między zajęciami teoretycznymi i praktycznymi. Warsztaty umożliwiały wymianę 

pomysłów na nauczanie i projekty edukacyjne między nauczycielami z różnych krajów europejskich i porównanie 

skuteczności zastosowanych podejść edukacyjnych. Zawartość tematyczna szkolenia oraz sposób przekazywania 

wiedzy był zgodny z pierwotnymi oczekiwaniami uczestników projektu. 

 

 

 

 
 

98,77% uczestników kursów, konferencji i seminariów oceniło podejście pedagogiczne jako doskonałe lub dobre; 

95,49% postrzega jakość materiałów szkoleniowych jako doskonałe lub dobre; w opinii 94,88% nauczycieli strona 

organizacyjna szkoleń była doskonała lub dobra; natomiast pod względem całościowym, 75,87% uczestników projektu 

ocenia szkolenie doskonale, 22,01% dobrze, 1,57% przeciętnie, 0,48% dostatecznie i 0,07% słabo. 
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Doskonała 75,80% 84,07% 61,11% 69,04% 75,87% 

Dobra 22,28% 14,70% 34,38% 25,84% 22,01% 

Przeciętna 1,23% 0,96% 3,35% 4,03% 1,57% 

Dostateczna 0,68% 0,14% 0,62% 0,75% 0,48% 

Słaba 0,00% 0,14% 0,55% 0,34% 0,07% 

ocena szkoleń wg raportów uczestników projektu 
(kursy, konferencje, seminaria), 1463 projekty 
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Job-shadowing 
 

Uczestnicy praktyk zawodowych job-shadowing bardzo pozytywnie ocenili zaangażowanie i gotowość do dzielenia się 

wiedzą przedstawicieli instytucji przyjmującej. Dzięki temu polscy nauczyciele mieli możliwość uczestnictwa  

i obserwacji: procesu nauczania w zagranicznych szkołach; zajęć dodatkowych, spotkań nauczycieli i rady 

pedagogicznej. Dowiedzieli się m.in. jaki jest rozkład zajęć i ile trwają lekcje, jakiego typu i w jaki sposób 

wykorzystuje się podręczniki, typy stosowanych zadań i ćwiczeń, jak wygląda podstawa programowa, zaobserwowali 

proporcje zajęć teoretycznych i praktycznych w szkole oraz sposób sprawdzania wiedzy.   

 

 
 

 

100% uczestników job-shadowing oceniło doskonale lub dobrze zgodność planu pracy z rzeczywistymi działaniami  

i zadaniami, wsparcie pedagogiczne zapewnione przez instytucję goszczącą i wsparcie organizacyjne zapewnione przez 

instytucję goszczącą oraz osiągnięcie celów ogólnych przedstawionych we wniosku. 
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Doskonała 85,92% 94,37% 91,55% 88,73% 

Dobra 14,08% 5,63% 8,45% 11,27% 

Przeciętna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dostateczna 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Słaba 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ocena szkoleń wg raportów uczestników projektu 
(job-shadowing), 71 projektów 



 

 

 

 

PROJEKT:  „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | ul. Mokotowska 43 | 00-551 Warszawa 
TEL. 22 46 31 660 | FAKS 22 46 31 021 | E-MAIL pokl.ist@frse.org.pl | WWW www.frse.org.pl 

 

7. Upowszechnianie 
 

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji przeprowadziła szereg działań upowszechniających rezultaty projektu. Na stronie 

internetowej projektu http://pokl.frse.org.pl/projekty-indywidualne opublikowano 12 opisów projektów 

mobilnościowych, które uznano za przykład dobrej praktyki, co z pewnością wpłynęło na jakość mobilności 

realizowanych przez kolejnych uczestników. Informacja o projekcie została ponadto opublikowana w Raportach 

Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Programu “Uczenie się przez całe życie” za rok 2012  

http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/publication/1387/raport-llp-2012.pdf oraz w podsumowaniu działań FRSE 

za lata 2007-2013 http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/publication/1790/frse-raport-2007-2013-www.pdf. Opis 

projektu został zawarty w albumie z okazji 20-lecia działalności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 

http://www.frse.org.pl/sites/frse.org.pl/files/publication/1373/20-lat-frse.pdf.  
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