
 
    

                          

   
        
        

                                           

                                              

 
 

Projekt  „e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” współfinansowany z środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach; Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 

 

Zespół Szkół w Olecku 

ogłasza nabór uczestników do udziału w projekcie 
„E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli  do kształcenia 

multimedialnego” 
 

W ramach projektu „E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli  do 
kształcenia multimedialnego” w grudniu 2011 r. i styczniu 2012 r. prowadzone będą szkolenia 

nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Olecku (15 nauczycielek i 3 nauczycieli) w zakresie 
metodyki kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy       
e-learning, których kompetencje z zakresu TIK są niewystarczające do ich zastosowania na zajęciach. 

Szkolenie przeprowadzone będzie w Zespole Szkół w Olecku. 

Uczestnikiem projektu moŜe być nauczyciel, który: 
- jest zatrudniony w Zespole Szkół w Olecku i spełnia warunki uczestnictwa określone w regulaminie 
projektu, 

Kryteria naboru:  
- nauczyciele posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie TIK (Technologia informacyjno-
komunikacyjna) w stopniu podstawowym, 
- w drugiej kolejności kwalifikowani będą do projektu nauczyciele posiadający wiedzę i umiejętności             
w stopniu średniozaawansowanym, 
 - w trzeciej kolejności (jeśli dwa pierwsze kryteria nie rozstrzygną sprawy) kwalifikowani będą do 
udziału w projekcie nauczyciele, którzy jako pierwsi złoŜą komplet dokumentów; 
- w sytuacji, gdy będzie więcej chętnych niŜ miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. 

 
Miejsce i termin składania zgłoszeń: 
- Zespół Szkół w Olecku,  19-400 Olecko, Osiedle Siejnik I 14 (pokój nr 27) 
- od 7.11.2011r. do  14.11.2011 r. (do godz. 12.00).  

 
Karty zgłoszeń i ankieta do wypełnienia dostępne są: 
- na stronie internetowej Zespołu Szkół w Olecku w Olecku www. zs.olecko.pl   
- w Biurze projektu (pokój nr 27). 

Szczegółowych informacji udziela: 
Biuro projektu: Osiedle Siejnik I 14, 19-400 Olecko, (pokój nr 27), tel. 87 523 91 00. 
 

                                 
  Dyrektor Zespołu Szkół w Olecku- Stanisław Kopycki  


