
Otwarty nabór nauczycieli IB do udziału w szkoleniu ponadnarodowym

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, działając w
imieniu Miasta Piastów, serdecznie zaprasza szkoły działające w programie Matury Międzynarodowej
(IB) oraz aspirujące do uczestnictwa w ww. programie do zgłaszania swoich nauczycieli do udziału w
szkoleniu ponadnarodowym pn. „Norweski przepis na nauki doświadczalne”. W projekcie wziąć
udział mogą pracownicy szkół średnich, ubiegających się o uruchomienie programu IB lub
posiadających program IB wdrożony po 31.12.2014 r.

Szkolenie odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2022 r. w Lublinie. Dokładna lokalizacja miejsca
szkolenia zostanie podana niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na szkolenie. Organizator zastrzega
sobie możliwość zmiany terminu w sytuacji, gdy zagrożenie epidemicznie nie pozwoli na
przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia w ww. terminie.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

a) nauczycieli jednego z przedmiotów doświadczalnych: biologii, chemii lub fizyki z ww.
szkół;

b) w przypadku, gdy z danej placówki zgłoszą się 3 osoby uczące ww. przedmiotów,
również koordynatorów IB;

c) warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest znajomość języka angielskiego w stopniu
umożliwiającym aktywne uczestnictwo w części warsztatowej szkolenia (min. poziom
B2).

Szkolenie poprowadzą eksperci z partnerskiej szkoły z Lillestrøm Videregående Skole (Norwegia) –
nauczyciele chemii, biologii i fizyki z wieloletnim stażem nauczycielskim, w tym w zakresie realizacji
programu IB w odniesieniu do ww. przedmiotów nauczania, wspierani przez kadrę szkoły
partnerskiej z Polski – I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica w Lublinie. Językiem roboczym
szkolenia jest język angielski.

Zgłoszenia należy przesyłać w formie wypełnionego elektronicznie formularza zgłoszeniowego (do
pobrania tutaj) w terminie do dnia 28 stycznia 2022 r. (piątek) do godziny 12.00. O przyjęciu do
udziału w szkoleniu decyduje spełnienie warunków brzegowych uczestnictwa w szkoleniu w
odniesieniu do szkół i nauczycieli, opisanych w regulaminie uczestnictwa w projekcie, oraz kolejność
zgłoszeń. Organizator może zakończyć rekrutację przed ww. terminem, co zostanie potwierdzone
stosownym komunikatem na stronie www.lopiastow.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce projektu i zamieszczonych tam: regulaminie
uczestnictwa w szkoleniu oraz ramowym harmonogramie i programie szkolenia (w języku angielskim),

https://forms.office.com/r/2weu70EGEG
http://www.lopiastow.pl
http://www.lopiastow.pl/norweski-przepis-na-nauki-doswiadczalne/


mogą Państwo także przesłać pytania związane z projektem na adres e-mail:
norweskiprzepis@piastow.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
oraz budżetu państwa w ramach Programu Edukacja.

mailto:norweskiprzepis@piastow.pl

