FORMULARZ REKRUTACYJNY
Akademia Letnia (2017) – edycja jesienna, Dobry nauczyciel - lepszy uczeń
podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów humanistycznych w zakresie nauczania historii
najnowszej i kultury przy wykorzystaniu interaktywnych i alternatywnych metod nauczania
Prosimy wypełniać drukowanymi literami
1
Imię i nazwisko
2
Data urodzenia
Numer telefonu
3
kontaktowego
4
E-mail
5
6
7
8

10

11

Przedmiot, którego uczę
Szkoła, w której uczę
(nazwa i adres)
Stopień
awansu
zawodowego
Doświadczenie
zawodowe w latach

□ historia □ wiedza o społeczeństwie
□ inny (jaki?)………………………

□ stażysta □ kontraktowy □ mianowany □ dyplomowany
□ inny …………………………………………….
□ do 5 lat
□ od 5 do 10 lat □powyżej 10 lat

ulica
nr domu
nr lokalu
kod
miejscowość
pocztowy
powiat
województwo
□ jestem gotowy/a do pokrycia wydatków (50 zł - opłata wpisowa +
Partycypacja w kosztach koszty własne dojazdów) związanych z kompleksowym udziałem
w Akademii Letniej (2017) - edycja jesienna
Skąd dowiedziałaś/eś się
o
Akademii
Letniej
(dokładne źródło)?

Jestem:
□ czynnym nauczycielem, zatrudnionym w placówce, chcącym
rozwijać swoje kompetencje i przekazywać wiedzę dot.
niniejszego projektu w innowacyjny sposób uczniom;
□ byłym nauczycielem, chcącym rozwijać swoje kompetencje
i przekazywać wiedzę dot. niniejszego projektu w innowacyjny
sposób lokalnemu otoczeniu;
□ lokalnym działaczem – pasjonatem, wpierającym rozwój
lokalnego otoczenia, w tym młodzieży.
Chcę:
□
poszerzać
wiedzę
i
kompetencje
własne
oraz
uczniów/lokalnego otoczenia z dziedzin pokrewnych do tych,

którymi się zajmuję się w swojej codziennej pracy;
□ inspirować do pogłębiania wiedzy z dziedziny nauk
humanistycznych oraz przekazywać ją w sposób intersujący,
alternatywny i angażujący;
□ pokazywać wpływ dziedzictwa kulturowego i historycznego na
współczesność;
□ w praktyce wykorzystywać aktywne metody prowadzenia zajęć
dydaktycznych.
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Jak planuję wykorzystać
wiedzę
i kompetencje
zdobyte
poprzez
uczestnictwo w Akademii
Letniej (2017) – edycja
jesienna w swojej pracy
dydaktycznej/
działaniach na rzecz
środowiska
lokalnego
(krótki opis)

Oświadczam, iż:
1) Zostałam/em poinformowana/y, że złożenie Formularza zgłoszeniowego nie oznacza automatycznego
zakwalifikowania do udziału w projekcie;
2) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
3) W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie zobowiązuje się do aktywnego i obowiązkowego
uczestnictwa we wszystkich zajęciach;
4) Jestem gotowy/a do rozpowszechniania wiedzy nabytej podczas niniejszego przedsięwzięcia w moim
środowisku lokalnym;
5) Jestem gotowy/a do wykorzystywania w praktyce alternatywnych metod przekazywania wiedzy
w obszarze tematyki dotyczącej niniejszego przedsięwzięcia w moim środowisku lokalnym;
6) Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, które są
niezbędne dla realizacji Akademia Letnia (2017)-edycja jesienna podnoszenie kompetencji nauczycieli
przedmiotów humanistycznych w zakresie nauczania historii najnowszej i kultury przy wykorzystaniu
interaktywnych i alternatywnych metod nauczania (podstawa prawna: art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.08..1997 o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002
Nr 101 poz. 926 ze zm.);
7) Zostałam/em uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie
nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy i oświadczam niniejszym, że podane przeze mnie
dane są prawdziwe.

…………………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………………
(podpis)

