
 
 
 

REKRUTACJA DO PROJEKTU 

REALIZOWANEGO W RAMACH AKCJI KLUCZOWEJ 1  

PROGRAMU ERASMUS+  

 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA NAUCZYCIELI  

W SEKTORZE EDUKACJA SZKOLNA 

REALIZACJA 01.05.2022 – 28.02.2023 

 

Biuro Projektu: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, ul Swobodna 59 

 

W ramach projektu zgodnie z jego celami zaplanowano realizację następujących mobilności: 

 

1. Kursy językowe – dla nauczycieli różnych przedmiotów (nie języków obcych) 

            Business Language Connection Ltd Malta Jest to kurs 5 dniowy dla  4 osób. 

 

2. Kurs GAME BASED LEARNING AND GAMIFICATION " - "NAUKA OPARTA 

NA GRZE I GRYWALIZACJA" Kreta 

   Kurs ma podnieść kompetencje zawodowe nauczycieli poprzez opanowanie starannego 

doboru różnorodnych typów gier do budowania zespołu, budowania zaufania, 

konsolidacji i weryfikacji treści, eksploracji i rozwoju kreatywności. Program kursu 

obejmuje min. wprowadzenie do grywalizacji, praktyk edukacyjnych i strategii uczenia 

się przez gry, omówienie gier cyfrowych, omówienie narzędzi online do współpracy 

w projektach edukacyjnych opartych na grach, eTwinning, School Education Gateway 

ale także omówienie gier dramatycznych i teatralnych. Program kursu obejmuje 

zarówno teoretyczne wprowadzenie jak i ukazanie praktycznego potencjału 

omawianych zagadnień. Kurs oferuje również możliwość opracowania platformy 

współpracy online w celu przygotowania, rozpowszechniania i tworzenia sieci w celu 

rozwijania przyszłych partnerstw i projektów. Jest to kurs 7 dniowy dla 6 osób. 
 

3. Kurs "Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and 

Joy to Classroom" - "Fińskie podejście do dobrego samopoczucia ucznia: jak zapewnić 

większą aktywność, zabawę i radość w klasie". Kurs pozwala poznać Fiński narodowy 

program nauczania w pigułce, program Fińskie szkoły w ruchu. Porusza i przybliża 

tematy: Uważność w szkołach; Edukacja pozytywna; Klasa oparta na mocnych 

stronach. Kurs daje także możliwość zaplanowania własnego projektu dobrego 

samopoczucia dla swoich uczniów, jego analizę i prezentację. Kurs prowadzony jest                     

w formie prezentacji i warsztatów.  
 

Sposoby monitorowania i oceny postępu realizacji celów projektu: 

- certyfikacja – obowiązkowy dokument dla każdego uczestnika wystawiony przez instytucję 

przyjmującą 

- dokument Europass Mobilność przygotowany wspólnie przez SOSW i partnera zagranicznego 



- prezentacja nabytej wiedzy podczas lekcji otwartych, przygotowywania Kalendarza gier, zabaw                       

i aktywności fizycznych,  

- test językowy – badanie przyrostu kompetencji (w przypadku kursów językowych) 

- organizacja warsztatów i szkoleń dla nauczycieli SOSW prezentujących zdobytą wiedzę 

- opracowanie konspektów zajęć opartych na kalendarzu gier i zabaw, 

- opracowanie i wdrożenie innowacji 

 

UWAGA!!!! 

Rekrutacja do projektu odbędzie się 14.03.2022 

Kandydaci zobowiązani są do: 

✓ Złożenie odpowiedniej dokumentacji zawierającej:  

- formularz zgłoszenia (składamy mailowo do 11.03.2022 do koordynatora K. Pluty, 

przynosimy wydrukowany 14.03.2022 na rekrutację) 

- CV,  

- indywidualny plan rozwoju (zawierający oczekiwania związane ze szkoleniem, plan 

wykorzystania zdobytej wiedzy) – punktacja od 0 do 10 punktów.  

✓ Udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, na której nauczyciel/specjalista będzie musiał 

przedstawić własną osobę (w j. angielskim), odpowiedzieć na dwa pytania (w j. polskim) 

wybrane w drodze losowania z zakresu własnych motywacji do udziału w projekcie, 

współpracy w grupie, organizacji czasu pracy itp. – punktacja od 0 do 10 punktów.  

 

Po przeprowadzeniu wszystkich etapów, komisja na potrzeby realizacji projektu, sporządzi listę 

główną oraz listę rezerwową kandydatów. Komisja składać się będzie z trzech osób: 

wicedyrektor Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym i znacznym, nauczyciela języka angielskiego i koordynatora projektu. 

 

ZAPRASZAMY! 

 


