DEKLARACJA UCZESTNIKA PROJEKTU

„Tu#programujeMY 2”
Ja, niżej podpisana/ny

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Zatrudniona/ny w

……...…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa placówki)

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
(adres placówki)

Adres zamieszkania
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
Adres e-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
deklaruję udział w Projekcie „Tu#programujeMY 2”, realizowanym przez Stowarzyszenie Nowe
Oblicze Edukacji i Fundację Girls Code Fun w okresie od 01.07.2018 r. do 31.07.2020 r. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz
aktywnej aktywacji cyfrowej”.
1. Jednym z celów Projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i medialnych,
w szczególności z zakresu nauki i nauczania programowania nauczycieli publicznej edukacji
wczesnoszkolnej.
2. Projekt jest realizowany na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich podregionu
oświęcimskiego, obejmującego powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki.

3. Spełniam następujące kryteria uprawniające mnie do udziału w Projekcie:
Jestem nauczycielem publicznej edukacji wczesnoszkolnej. Placówka szkolna, w której pracuję jest
zlokalizowana na terenie gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej powiatu o którym mowa
w pkt. 2 niniejszej Deklaracji.
4. Jako Uczestnik Projektu zobowiązuję się do:





uczestnictwa w webinarium – szkoleniu on-line wyrównującym poziom wiedzy
z zakresu nauki i nauczania programowania,
uczestnictwa w 4-dniowym szkoleniu (2 zjazdy po 2 dni, razem 32 godziny),
przeprowadzenia cyklu 15 zajęć z uczniami klas 1-3 (15 zajęć x 2 godz. lekcyjne, łącznie 30
godzin lekcyjnych),
poddania się badaniom kompetencji cyfrowych przed pierwszym szkoleniem oraz na koniec
realizacji Projektu.

5. Realizatorzy Projektu, Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji i Fundacja Girls Code Fun,
zobowiązują się do:







przeprowadzenia webinarium (szkolenie on-line wyrównujące wiedzę z zakresu nauki
i nauczania programowania),
przeprowadzenia 4-dniowego szkolenia z programowania,
udostępnienia 15 scenariuszy zajęć do przeprowadzenia zajęć z uczniami,
zapewnienia merytorycznego wsparcia trenera oraz forum wymiany informacji
i doświadczeń na etapie prowadzenia zajęć z uczniami jak i po zakończeniu pełnego cyklu
szkolenia,
zapewnienia 1 szt. tabletu oraz sprzętu/pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć
z zakresu programowania.

…..………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

……………………………………………
CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU

Załączniki:
1.

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM ODBIORCY OSTATECZNEGO.

