ANKIETA REKRUTACYJNA – ERASMUS+
ChSP „Salomon” w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020, realizuje projekt w ramach Programu
Erasmus+ Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt w całości finansowany jest ze środków UE.
Główne cele projektu to:
1) podniesienie stopnia wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej z zakresu metod pracy z uczniem
zdolnym i mającym trudności w nauce, jako metod indywidualizacji pracy z uczniami, w celu podniesienia
jakości dydaktyki ze wszystkich poziomów nauczania,
2) podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczanych przedmiotów poprzez wdrożenie nowych narzędzi
i metod dydaktycznych przez uczestników kursów metodycznych,
3) podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego i wdrożenie nowych narzędzi i
metod dydaktycznych przez uczestników kursów metodycznych w celu osiągnięcia wysokiej jakości
dydaktyki,
4) podniesienie stopnia znajomości języka angielskiego co najmniej o 1 poziom, podczas doskonalenia
zawodowego polegającego na udziale w 12-miesięcznym, kursie języka angielskiego zorganizowanym
przez naszą szkołę.

W celu dokonania rekrutacji , proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ukończone studia: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Zatrudnienie na stanowisku: ……………………………………………………………………………………………………………….

1. Deklaruję chęć udziału w:
o 10-dniowym kursie metodycznym "Metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce w
szkole podstawowej"
o 10-dniowym kursie metodycznym "Kreatywna metodyka na lekcjach języka angielskiego"
o 10-dniowym kursie językowym "English World"
Czas na realizację wyjazdu to 14 miesięcy (ferie zimowe lub wakacje letnie). Realizacja mobilności w innym
terminie jest możliwa wyłącznie za zgodą Dyrekcji szkoły i Organu prowadzącego szkołę.

2. Wyrażam zgodę na poddanie się ocenie stopnia znajomości języka; w przypadku, jeśli mój poziom
znajomości języka okaże się niższy niż B1 (dla uczestników kursów metodycznych), gotowość
systematycznego uczęszczania na kurs języka angielskiego oraz gotowość dostosowania terminu
mobilności do momentu osiągnięcia znajomości j. ang. w stopniu co najmniej B1;
3. Deklaruję gotowość realizowania celów wyznaczonych w Europejskim Planie Rozwoju Szkoły;
4. Deklaruję gotowość do opracowania poszczególnych materiałów wynikających z realizacji
projektu;
5. Deklaruję gotowość do działań upowszechniających rezultaty projektu, wskazanych w projekcie i
wymaganych od uczestników;

Zielona Góra, dnia……………………………..

…………………………………………………….
Podpis

