
 

KRYTERIA NABORU NA WYJAZDY EDUKACYJNE NAUCZYCIELI w latach 2014-2016 
Projekt  programu ERASMUS PLUS AKCJA KA1 

„ROZWIJAJ SIĘ!WSPARCIE UCZNIÓW UZDOLNIONYCH” do realizacji w latach 2014-2016. 

W/g założeń programu KA1- Edukacja szkolna potrzeby szkoły są priorytetem w stosunku do 

potrzeb nauczyciela. Instytucjonalna mobilność kadry ma zastąpić dotychczasową formę grantu 

indywidualnego służącemu zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych nauczycieli bez dalszego dzielenia 

się uzyskaną wiedzą i doświadczeniami. W obecnej edycji programu udział w szkoleniach służy 

przede wszystkim poprawie jakości pracy instytucji. 

Celem niniejszego projektu jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności pozwalające na 

wspieranie uczniów uzdolnionych językowo i z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

 

Grupa docelowa: 

 

1.SZKOLENIA ZA GRANICĄ 

 Nauczyciele języka angielskiego -szkolenia w WB –( możliwość 6 mobilności w 2015 r .  

do WB, możliwość  1 mobilności na Cypr 2015 r, 1 mobilności na szkolenie w Niemczech-

2016r.) , Nauczyciele języka niemieckiego –szkolenia w Niemczech(2016r- możliwość 2 

mobilności), Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ( matematyka, fizyka, 

chemia, geografia, biologia-szkolenia na Cyprze – możliwość 1 mobilności  i w Niemczech-1. 

Przez mobilność rozumiemy jeden wyjazd zagraniczny nauczyciela). 

 

Rodzaj oferty edukacyjnej: kursy metodyczne i job shadowing( praktyka ) za granicą. 

 

KRYTERIA  NABÓRU UCZESTNIKÓW 
W przypadku job shadowing w szkołach, od których dostaliśmy zaproszenie do odbycia praktyk ze 

względu na wcześniejszą pozytywną współpracę  o naborze uczestników decydują dyrektorzy szkół 

(naszej placówki i placówek zapraszających w Niemczech i w Turcji). 

W przypadku kursów metodycznych w Wielkiej Brytanii, Cyprze, Niemczech w pierwszej 

kolejności o naborze decydują poniższe kryteria: 

Nauczyciel ubiegający się o grant : 

1) jest nauczycielem dyplomowanym, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy z 

przynajmniej 10 letnim stażem pracy w LO im. Mikołaja Kopernika na czas nieokreślony, 

2)  w chwile realizacji mobilności pozostaje w czynnym stosunku pracy( nie przebywa na 

urlopie zdrowotnym), 

3) posiada aktualną ocenę swojej pracy, 

4) jest nauczycielem podejmujący wcześniejsze kroki w celu doskonalenia swego warsztatu 

pracy, znający podstawy programu  e-twinning i pracy z platformami edukacyjnymi 

np.:Moodle, 

5)  jest nauczycielem znającym język obcy w stopniu komunikatywnym( CYPR, Niemcy-  

6) jest nauczycielem znającym podstawy pracy z komputerem( obsługę programu Word, Power 

Paint), 

7)  jest nauczycielem odpowiednio zmotywowanym( kandydaci zobligowani są do 



przedstawienia dyrekcji szkoły listów motywacyjnych , w których uzasadnią potrzebę 

odbycia szkolenia oraz opiszą w jaki sposób wykorzystają rezultaty szkoleń i zdobyte 

doświadczenie, tak aby zapewniało to realizację potrzeb szkoły. 

Punkt 2,4 6, dotyczy zarówno szkoleń jak i job shadowing. 

OSTATECZNA DECYZJA O  PRZYZNANIU GRANTU I UDZIALE W PROJEKCIE DANEGO 

KANDYDATA  NALEŻY DO DYREKTORA SZKOŁY I JEST NIEODWOŁALNA. 

Obecnie prowadzimy rekrutację na szkolenie: 

W pierwszej kolejności 

1) na Cyprze 12.07-21.07.2015 dla 2 osób  Technologie informacyjne i komunikacyjne, 

narzędzia internetowe, organizator: NPDN w Tarnobrzegu; 

2) WB 2 osoby  1 tydzień  ferie zimowe, czerwiec lub wakacje 2015 ; 

3) WB 2 osoby 2 tygodnie  termin lipiec 2015; 

4) WB 2 osoby  2 tygodnie sierpień 2015; 

5) Niemcy 2 osoby 03.04-09.04. 2016 r Indywidualny rozwój w nauczaniu przedmiotów 

ścisłych( j. angielski i niemiecki) organizator EUROPAFELS 

6) Niemcy 2 osoby ( kurs metodyczny- germaniści, 1 tydzień )2016 r 

 

Osoby spełniające powyższe kryteria i zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o 

podawanie swoich kandydatur  do 1 grudnia 2014 na  w formie pisemnej bezpośrednio do 

dyrektora szkoły Pana mgr Tomasza Stróża lub do koordynatora  projektu Pani mgr Beaty Dul. 

 Nauczyciele wybrani do realizacji projektu zostaną powiadomieni do  dnia 10 grudnia 2014. 

Wszyscy uczestnicy szkoleń i job shadowing zostaną zobowiązani do podpisania 

umowy , na mocy której zostaną zobligowani  do zwrotu części lub całości grantu w 

przypadku braku wywiązania się z warunków szczegółowych grantu, jak np.: 

sprawozdań z przebiegu szkoleń, raportów postępów, przeprowadzenia szkoleń w 

ramach WDN po powrocie, podjęcia się opracowania projektów e-twinning i ich 

przeprowadzenia, opracowania materiałów dydaktycznych , wymiany doświadczeń w 

różnych formach, wykazania form realizacji zdobytej wiedzy w procesie 

dydaktycznym( sprawozdanie, lekcje otwarte), itp. 

UWAGA: 

W przypadku gdy limit dostępnych miejsc nie zostanie wyczerpany, kwalifikacja na pozostałe 

będzie otwarta i będzie odbywała się na podstawie kolejności zgłoszeń. Również w sytuacji , 

kiedy wystąpi brak zainteresowania przedstawionymi formami dokształcania dyrektor szkoły 

ma prawo oddelegować pracownika nie spełniającego  wszystkich czy większości wymaganych 

kryteriów na  wybrane szkolenie. 

Utworzona również zostanie lista rezerwowa. 

Ostateczna decyzja o przyznaniu grantu podejmowana jest każdorazowo przez dyrektora 

szkoły 

 

Zakwalifikowanym kandydatom spoza grupy anglistów 

zapewniamy bezpłatne 40 godz. przygotowanie językowe- w 



formie kursu języka angielskiego odbywającego się na terenie 

szkoły (plus materiały). 

Szkolenia dla anglistów do wglądu w katalogu propozycji szkoleń 

u koordynatora 

 

 


