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FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU - NAUCZYCIELA 
„Zajęcia pozalekcyjne szansą na lepszą przyszłość” 

CZĘŚĆ A - Dane Uczestnika 

Nazwisko:  Imię:  

Data urodzenia - 
(RRRR-MM-DD) 

    -   -   
Kobieta*  Mężczyzna*  

PESEL:            Wiek: ……….. lat 

Wykształcenie*:  Ponadgimnazjalne*  Policealne*  Wyższe*  

Osoba z niepełnosprawnościami*: TAK  NIE  
Odmowa podania 

informacji 
 

Adres zamieszkania: 

Ulica:  Nr domu:  Nr mieszkania:  

Miejscowość:  Miasto*  Wieś*  

Kod pocztowy:   -    Poczta:  

Gmina:  Powiat:  Województwo:  

Dane kontaktowe: 

Tel.:  e-mail:  

CZĘŚĆ B (Kryteria formalne) 

Status nauczyciela kształcenia ogólnego LO/RM  TAK*  NIE*  

CZĘŚĆ C (Kryteria merytoryczne) 

Zadanie 1 Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji n-li w zakresie stosowania metod sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy 

 

    

Wyrażam chęć uczestnictwa w*:  

Studia podyplomowe „Job- Coaching doradztwo zawodowe i coaching kariery”  

„Szkolenie Coaching”  
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Zadanie 2 Doskonalenie kompetencji i kwalifikacji n-li w zakresie stosowania metod 
sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 

 

 

Wyrażam chęć uczestnictwa w: 

Szkolenie „Metody aktywizujące jako sposób na wdrożenie kompetencji 
kluczowych:  

Szkolenie „Twórcze metody pracy na lekcji – jak rozwijać kreatywność 
uczniów?”  

Zadanie 4 Doskonalenie kompetencji n-li – Kursy GeoGebry  

Wyrażam chęć uczestnictwa w: 

-Kurs „Dla n-li szkół ponadgimnazjalnych”  

- Kurs „Zaawansowany”  

- Kurs „Widok Grafiki 3D”  

- Kurs „Animacje i prezentacje”  

Zadanie 9 Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli  

Wyrażam chęć uczestnictwa w: 

Szkolenie ”Wykorzystanie zasobów internetu oraz e-learningu w pracy”  

Szkolenie „Cyberprzemoc-problem przemocy rówieśniczej w sieci”  

Szkolenie „Tik w szkole czyli jak podnosić efektywność nauczania”  

Szkolenie „Korzystanie i włączanie narzędzi TIK do nauczania 
przedmiotowego” 

 

Zgodność szkoleń/studiów  z potrzebami/planem 
rozwoju szkoły(wypełnia Koordynator)* 

TAK  NIE  

 * Należy wstawić znak „x” we właściwym polu. 
       

….……………..……….………………………….... 
        (czytelny podpis Uczestnika) 

Wypełnia Koordynator Projektu: 
 

Uczestnik zakwalifikowany do projektu:      TAK               NIE  

 

………………………………………………. 
(podpis Koordynatora Projektu) 
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