
Wodzisław Śląski , dn.  24 czerwca 2016 r. 

Protokół posiedzenia komisji rekrutacyjnej do udziału w projekcie
„Europejskie doskonalenie nauczycieli kluczem do nowoczesnej edukacji”

realizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim w ramach programu 
ERASMUS+ akcja 1 – Mobilnosc kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna

W dniu 24 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl przy ul. Gałczyńskiego 1 odbyło się
posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie:

- Danuta Mielańczyk – Dyrektor Szkoły,

- Mirosław Michalewski – Koordynator Projektu,

- Monika Hibner – nauczyciel języka angielskiego.

Zadaniem Komisji była weryfkacja złożonych dokumentów, przeprowadzenie rozmów kwalifkacyjnych i dokonanie
wyboru uczestników projektu zgodnie z kryteriami okreslonymi w Warunkach rekrutacji uczestników projektu. 

Do dnia 23 czerwca 2016 r. - ostatecznego terminu składania dokumentów wpłynęło 7 zgłoszeń od następujących

nauczycieli:  Aleksandra Bienias, Monika Hibner, Ewelina Limanowska, Wanda Lucyga, Małgorzata Wdowiak, Marcin Gulis,

Mirosław Michalewski.

Nauczyciele zakwalifkowani do udziału w projekcie w następujących szkoleniach:

• Aleksandra Bienias (Interactive teaching – using educational games and new technology in order to

enchance learners motivation – Oslo),

• Monika Hibner (Web platforms for the classroom – Florencja, job shadowing – Genua),

• Ewelina Limanowska (Project Based Teaching and Learning. Bring Life into your Classroom! – Nikozja, Soft

skills for teachers, trainers and education staff – Palermo),

• Wanda Lucyga (Tap-Swipe-Pinch – General – Barcelona, job shadowing – Genua),

• Małgorzata Wdowiak (A practical course to incorporate Information Technology into Teaching – Jaen,),

• Marcin Gulis (job shadowing – Selfoss),

• Mirosław Michalewski (How to make your school more digital – Santa Cruz, Activate your English for

teaching (B1+, B2) – Dublin,  job shadowing- Selfoss)

Uczniowie niezakwalifkowani do udziału w projekcie:

• wszyscy zgłoszeni zostali zakwalifkowani.

Lista rezerwowa:

• brak nauczycieli na liscie rezerwowej.
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