
 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA  

nauczyciela do udziału w projekcie grantowym 

„Zdolni w edukacji zdalnej z VULCANEM” 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty 

 

1. Dane uczestnika/uczestniczki 

Imię i nazwisko 
 

 

Data i miejsce urodzenia* 
 

 

Telefon   

Adres e-mail  

Miejsce pracy (nazwa szkoły/ 
przedszkola) 
 

 

Nauczane przedmioty 
 

☐ edukacja wczesnoszkolna 

☐ przedmioty humanistyczne 

☐ przedmioty matematyczno-przyrodnicze 

☐ artystyczne 

☐ inne …………………………………………………………………………….. 

Zapoznałem/am się z regulaminem 
projektu* 

☐ tak 
 

*Dane niezbędne w celu otrzymania zaświadczenia -  § 23. 2 i 3 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. – Dz.U. poz. 1045 ze 
zm. Zaświadczenie wydane zostanie przez Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty VULCAN – akredytowaną 
placówkę doskonalenia nauczycieli 
*Regulamin projektu dostępny jest na stronie https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/Regulamin_zdolniwedukacji.pdf 

 

2. Deklaruję swój udział we wskazanych poniżej działaniach 

SZKOLENIA OBLIGATORYJNE 

1 Metodyka edukacji zdalnej (5h) 
☐ tak                                

2 Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h) 
☐ tak                               

 

 

 



 

 

 

SZKOLENIA FAKULTATYWNE 
 

UWGA: należy wybrać 3 tematy z poniższej listy.  
Szczegółowe programy szkoleń oraz wymagania wstępne  tematów realizowanych dla poziomu zaawansowanego 
dostępne są na stronie https://www.odkko.vulcan.edu.pl/projekty.php/projekt/208 

1 
Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej (5h) ☐ tak                               ☐ nie 

2 
Organizacja procesu kształcenia i wychowania (7h) ☐ tak                               ☐ nie 

3 Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie 
edukacji zdalnej (5h) 

☐ tak                               ☐ nie 

4 
Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (5h) ☐ tak                               ☐ nie 

5 Zoom. Poziom podstawowy (5h) 
 

☐ tak                               ☐ nie 

6 
Zoom. Poziom zaawansowany (5h) * ☐ tak                               ☐ nie 

7 
MS Teams. Poziom podstawowy (5h)   ☐ tak                               ☐ nie 

8 
MS Teams. Poziom zaawansowany  (5h) * ☐ tak                               ☐ nie 

9 
Google Meet. Poziom podstawowy (5h) ☐ tak                               ☐ nie 

10 
Google Meet. Poziom zaawansowany (5h) ☐ tak                               ☐ nie 

11 Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej 
(4h) 

☐ tak                               ☐ nie 

12 
Prawne aspekty edukacji zdalnej (4h) ☐ tak                               ☐ nie 

13 Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych  
(5h) 

☐ tak                               ☐ nie 

* Uwaga! zapoznaj się z wymaganiami wstępnymi 

DZIAŁANIA KONSULTACYJNO-DORADCZE 
 

UWAGA: każdy uczestnik/uczestniczka wybiera 2 interesującego go obszary (każda konsultacja trwa 2h zegarowe) 

1 Wsparcie w doborze strategii, metod i technik w pracy z 
uczniem w systemie zdalnym. ☐ tak                               ☐ nie 

2 Pomoc w opracowywaniu i dostosowywaniu programów 
wychowania przedszkolnego oraz nauczania z uwzględnieniem 
pracy zdalnej oraz potrzeb zróżnicowanej grupy/klasy. 

☐ tak                               ☐ nie 

3 Praktyczne wykorzystywania technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

☐ tak                               ☐ nie 

4 Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do zróżnicowanych 
potrzeb i możliwości uczniów. 

☐ tak                               ☐ nie 

5 Dostosowywanie sposobów monitorowania i oceniania 
postępów uczniów do specyfiki pracy zdalnej. 

☐ tak                               ☐ nie 

6 Wsparcie w przygotowaniu materiałów i pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do bieżącej pracy z uczniem w 
systemie zdalnym. 

☐ tak                               ☐ nie 



 

 

 

3. Dodatkowe pytania badające potrzeby uczestnika 

1 W ilu szkoleniach dotyczących edukacji zdalnej 

uczestniczył/a Pan/i do tej pory? 
☐  w żadnym 

☐   w jednym                    

☐   od dwóch do trzech                  

☐   w czterech lub więcej niż czterech  
                                                

2 Jak często wykorzystuje Pan/i narzędzia do edukacji 

zdalnej na swoich lekcjach? 
☐  nigdy 

☐   na niektórych lekcjach 

☐   na większości lekcji 

☐   na każdej lekcji 
 

3 Które z poniższych określeń najlepiej opisuje 
Pani/Pana podejście do prowadzenia zajęć w formie 
zdalnej? 

☐  obawa przed nowymi narzędziami 

☐   badawcze nastawienie – narzędzia 
wymagają jeszcze przetestowania 

☐   obojętny stosunek do nauki w 
formie zdalnej 

☐   ekscytacja nowoczesnymi 
narzędziami 

 

OŚWIADCZENIA  

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:  

1. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że projekt Zdolni w edukacji zdalnej z VULCANEM jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–
2020 oraz deklaruję udział w ww. projekcie. 

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o działaniach podejmowanych w projekcie. 
3. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, a dane przedstawione przeze mnie 

w formularzu zgłoszeniowym odpowiadają stanowi faktycznemu i pozostają aktualne na dzień podpisania 
niniejszego formularza.  

4. Zobowiązuję się do: 
a) systematycznego i aktywnego udziału w projekcie (łącznie 5 modułów tematycznych i 2 spotkania 

konsultacyjno-doradcze),  
b) niezwłocznego poinformowania realizatora Projektu o nieobecności na danym szkoleniu, konieczności 

rezygnacji z udziału projektu lub danym typie szkoleń, 
c) Wypełnienia testów wiedzy w trakcie trwania projektu, 
d) Wzięcia udziału w badaniu ewaluacyjnym po zakończeniu projektu, w przypadku wylosowania mojej 

osoby do takiego badania. 
 

  
   
………………………………………………………………       
Miejscowość, data  

  
  
 ……………………………………………………………………………………  
Podpis uczestnika / uczestniczki  

 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Zgłaszając się na szkolenie/konsultacje przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest VULCAN sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu, ul. Wołowska 6. Dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją szkolenia/konsultacji i mojego w 
nim/niej uczestnictwa. Podstawą prawną przetwarzania moich danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze jako niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli, działającej na podstawie przepisów Prawa oświatowego oraz 
wykonanie umowy. Potwierdzam jednocześnie, że zapoznałem się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania danych 

osobowych przez VULCAN, zawartymi w Polityce prywatności. 

https://www.vulcan.edu.pl/strona/polityka-prywatnosci-190

