Regulamin rekrutacji uczestników projektu
„Dzielimy się dobrymi praktykami w nauczaniu dzieci”
realizowanego w ramach projektów instytucjonalnych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele pracujący w szkołach Przymierza Rodzin,
którzy przepracowali w tych szkołach przynajmniej jeden rok.
2. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i zajęć
komputerowych (I etap edukacyjny), przyrody, matematyki i informatyki (II etap
edukacyjny) oraz biologii, fizyki, chemii, matematyki, geografii i informatyki (III etap
edukacyjny)
3. Nauczyciel, wnioskujący o udział w projekcie, powinien wykazać się znajomością
języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym komunikację z
nauczycielami w kraju wizyty.
4. Nauczyciel wnioskujący o udział w projekcie, musi zapoznać się z celami projektu i
zasadami uczestnictwa zawartymi we wniosku złożonym przez Stowarzyszenie
Przymierze Rodzin do FRSE (sposób udostępnienia wniosku określą dyrektorzy
poszczególnych szkół).
5. Nauczyciel, który zaakceptuje warunki projektu „Dzielimy się dobrymi praktykami w
nauczaniu dzieci”, zgłasza swoją chęć uczestnictwa w projekcie do końca stycznia
2014 roku w formie pisemnej dyrektorowi szkoły.
6. Komisja Kwalifikacyjna, w której skład wchodzą dyrektorzy szkół i przedstawiciel
Zarządu Przymierza Rodzin, przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne w pierwszym
tygodniu lutego 2014 r.
7. W przypadku dużej liczby chętnych, zostanie stworzona lista podstawowa i
rezerwowa dla każdej ze szkól biorących udział w projekcie. Tworząc listy Komisja
weźmie pod uwagę:
a. reprezentowanie w każdej z grup różnych przedmiotów
b. umiejętność posługiwania się językiem obcym
8. Lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa
zostaną podane do wiadomości po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.
9. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobowiązani do wzięcia udziału
w szkoleniu językowym i kulturowym, zorganizowanym przez szkołę przed wizytą
studyjną.
10. Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w projekcie są zobowiązani do podpisania
umowy o staż/szkolenie.

11. Nauczyciele są zobowiązani do wzięcia udziału we wszystkich aktywnościach
przewidzianych w programie wizyty studyjnej.
12. Nauczyciele zobowiązani są do złożenia raportu uczestnika (Mobility Tool),
dopełnienia formalności związanych z certyfikatem uczestnika i certyfikatem
EUROPASS MOBILITY.
13. Nauczyciele zobowiązani są do wzięcia udziału w ewaluacji projektu, działaniach
służących rozpowszechnianiu rezultatów wizyty studyjnej i wdrażaniu „dobrych
praktyk” w szkołach Przymierza Rodzin.

