– NAUCZYCIELE –

FORMULARZ REKRUTACYJNY
Formularz należy wypełnić komputerowo lub ręcznie, w sposób czytelny i przekazać do biura projektu (gabinet Dyrektora).
Proszę postawić znak X w odpowiedniej rubryce 

część 1 – informacje ogólne
Imię i nazwisko nauczyciela/nauczycielki
Zatrudnienie w Publicznej Szkole Podstawowej
im. I. Krasickiego w Elgnowie

X TAK

 stanowisko
(nauczane przedmioty, funkcje itp.)

 wymiar etatu
Stopień osobistego zaszeregowania:
Proszę określić swoją dyspozycyjność do udziału
w szkoleniu wyjazdowym

 nie odpowiada mi
 pełna dyspozycyjność
 ograniczona dyspozycyjność

piątek-sobota-niedziela
Proszę określić swoją dyspozycyjność do udziału
w szkoleniu w soboty

 nie odpowiada mi
 pełna dyspozycyjność
 ograniczona dyspozycyjność

Proszę określić swoją dyspozycyjność do udziału
w szkoleniu w dni robocze w godzinach
popołudniowych i wieczornych, np. 15:00 – 20:00

 nie odpowiada mi
 pełna dyspozycyjność
 ograniczona dyspozycyjność

W jaki sposób moglibyśmy zminimalizować
w projekcie ograniczoną dyspozycyjność?
proszę wypełnić, jeśli dotyczy
Proszę wskazać stopień swojej motywacji do udziału
w szkoleniach
Proszę określić swoją gotowość do prowadzenia zajęć
w szkole po zakończeniu szkoleń przy wykorzystaniu
kompetencji/kwalifikacji nabytych podczas tych
szkoleń

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa
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 3
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 5

1 – ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa

 1

 2

 3

 4

 5

Inne informacje, które mogą być istotne w procesie
rekrutacji
_________________________________________________
data i podpis NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI
Wnioskodawca:
GMINA
DĄBRÓWNO

Realizator projektu:
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. I. KRASICKIEGO W ELGNOWIE

Biuro projektu:
14-120 ELGNOWO 6

część 2 – zgłoszenie udziału w szkoleniach / kursach
Deklaruję udział w szkoleniu/kursie:

SENSOPLASTYKA





szkolenie on-line, 15 godzin wideo, wspólnie lub samodzielnie
zajęcia stacjonarne w szkole ok. 6 godzin
termin realizacji do 30.11.2020
liczba miejsc: 3 osoby

 NIE
 TAK

Jeśli TAK:
Deklaruję, że kompetencje i/lub kwalifikacje nabyte w ramach szkolenia/kursu będę wykorzystywała/-ł do prowadzenia
pozaprojektowych zajęć edukacyjnych dla uczniów na co najmniej 20 godzinach lekcyjnych w okresie realizacji
projektu.

Deklaruję udział w szkoleniu:

UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE








szkolenie wyjazdowe:
piątek godz. 15:00 wyjazd
niedziela godz. 13:00 powrót
4 zjazdy, łącznie 64 godziny szkoleniowe
zapewniony przewóz, nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe
terminy szkoleń:
23-25.10.2020
13-15.11.2020
27-29.11.2020
11-13.12.2020
liczba miejsc: 10 osób

 NIE
 TAK

Jeśli TAK:
Deklaruję, że kompetencje i/lub kwalifikacje nabyte w ramach szkolenia/kursu będę wykorzystywała/-ł do prowadzenia
pozaprojektowych zajęć edukacyjnych dla uczniów na co najmniej 20 godzinach lekcyjnych w okresie realizacji
projektu.

Deklaruję udział w szkoleniu:

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
(TIK) W SZKOLE PODSTAWOWEJ







szkolenie stacjonarne w szkole
dwa dni szkoleniowe, łącznie 16 godzin szkoleniowych
zapewnione materiały, obiad, poczęstunek
termin szkolenia:
06.11.2020 (piątek) – dzień pierwszy, godz. 15:00 – 19:45
07.11.2020 (sobota) – dzień drugi, godz. 9:00 – 18:15
liczba miejsc: 10 osób

 NIE
 TAK

Jeśli TAK:
 Deklaruję, że kompetencje i/lub kwalifikacje nabyte w ramach szkolenia/kursu będę wykorzystywała/-ł do
prowadzenia pozaprojektowych zajęć edukacyjnych dla uczniów na co najmniej 20 godzinach lekcyjnych
w okresie realizacji projektu.
 Deklaruję prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych)
w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu.
 Deklaruję korzystanie z internetowych platform i narzędzi edukacyjnych do prowadzenia zajęć w ramach
podstawy programowej, w tym na przykład narzędzi do pracy online z klasą, zadawania prac domowych,
komponowania sprawdzianów, klasówek, kart pracy itp. – w okresie realizacji projektu.

_________________________________________________
data i podpis NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELKI
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część 3 – wykorzystanie narzędzi online i multimedialnych
Deklaruję chęć do korzystania z internetowych platform i narzędzi edukacyjnych do prowadzenia zajęć
w ramach podstawy programowej, w tym na przykład narzędzi do pracy online z klasą, zadawania prac
domowych, komponowania sprawdzianów, klasówek, dyktand, kart pracy itp.
 NIE
 TAK
Jeśli TAK,
proszę wybrać i/lub wskazać propozycje platform, narzędzi, materiałów, źródeł.
Deklaracja nie ma charakteru ostatecznego; będzie można zmienić, zrezygnować, dodać nowe itp.


https://www.eduelo.pl/



https://www.squla.pl/



https://www.natablice.pl/



http://www.didakta.pl/



https://gwo.pl/ lub https://ksiegarnia.gwo.pl/ksiegarnia/search lub https://pakietyszkolne.gwo.pl/
lub https://pakietyszkolne.gwo.pl/oferta-sp



https://dyktanda.pl/



https://dyktanda.online/



https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/ (tabliczkamnozenia.pl)



https://www.matzoo.pl/



inne, jakie?
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OPIS SZKOLEŃ
w ramach projektu „ELGNOWO – Rewolucja w naszej szkole”
/wyciąg zapisów z wniosku o dofinansowanie/

SENSOPLASTYKA
Szkolenie ma na celu podniesienie warsztatu prowadzonych zajęć w szkole.
Sensoplastyka wpływa na stymulację wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku. Sensoplastyka wpływa
na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im
jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno
małego dziecka jak i osób dorosłych. Uczniowie, którzy wezmą udział (po przeszkoleniu nauczycieli) w zajęciach
sensoplastyki rozwiną odczuwanie, zmysł obserwacji, nauczą się pracy w grupie, kreatywnego myślenia, empatii.

UMIEJĘTNOŚCI UNIWERSALNE
To szkolenie kluczowe dla powodzenia całego projektu. Nauczyciele poznają sposoby i formy organizacyjne sprzyjające
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku
pracy. Szkolenie da fundament do tyłowej rewolucji w szkole, ponieważ przeszkoleni nauczyciele będą stosować nowe
metody w codziennej - nie tylko projektowej pracy.
Udział 10 nauczycieli.
Cztery weekendowe sesje szkoleniowe – łącznie 64 godzin zajęć, umożliwiającym zdobycie wiedzy i umiejętności
z zakresu:
 planowanie zajęć z uczniami z uwzględnieniem aktywnych form pracy z grupą
 efektywne nauczanie z uwzględnieniem procesów zachodzących w grupie
 identyfikacja stylów uczenia się i warunków do uczenia przez doświadczenie
 synergia w edukacji młodzieży
 metody aktywne jako narzędzia do interdyscyplinarnego nauczania
 podstawowe techniki komunikacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Szkolenie daje narzędzia do prowadzenia lekcji i zajęć z uwzględnieniem aktywnych form nauczania, wychodząc przy tym
naprzeciw nowym trendom i zmianom w edukacji.
Szkolenie jest typowo warsztatowe – przy minimum teorii, maksimum praktyki. Po ukończeniu szkolenia
uczestnik/uczestniczka będzie:
 znał/a i rozumiał/a ideę i cele uczenia przez doświadczenie
 znał/a aktywne metody i techniki edukowania innych
 wiedział/a na czym polega proces grupowy i skuteczna komunikacja
 znał/a style uczenia się uczniów i cykl Kolba
 znał/a zasady synergii w tworzeniu programów edukacyjnych
 znał/a podstawowe techniki do wspierania dzieci i młodzieży w edukacji i rozwoju, w tym uczniów ze specjalnymi
potrzebami

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK) W SZKOLE PODSTAWOWEJ
To również kluczowe szkolenie dla nauczycieli. Szkoła zostanie wyposażona w pomoce i narzędzia TIK. Kompetencje
cyfrowe nauczycieli muszą zostać dostosowane do nowych okoliczności, by uniknąć sytuacji, że zakupione pomoce są
nieużywane, ponieważ nauczyciele nie potrafią z nich korzystać.
Przeszkolenie 10 nauczycieli.
Szkolenie stacjonarne, w szkole na pomocach i komputerach szkolnych.
Łącznie 16 godzin podzielone na min. 2 dni.
Zakres szkolenia:
 nauka obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania
 obsługa urządzeń cyfrowych - wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji w celach edukacyjnych
 korzystanie z platform i serwisów online
 cyberbezpieczeństwo
 legalne i bezpieczne korzystanie z zasobów i utworów dostępnych w internecie
 poznanie propozycji oprogramowania edukacyjnego dla szkół.
Po szkoleniu nauczyciel będzie:
 potrafił wykorzystywać zakupione do szkoły pomoce
 czuł się bezpiecznie korzystając z nowych technologii
 potrafił podnieść atrakcyjność lekcji
 potrafił rozwijać umiejętności uniwersalne i kompetencje kluczowe za pomocą metod aktywizujących z
wykorzystaniem TIK
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