Regulamin uczestnictwa w projekcie
TIK-AMY z KULTURĄ W SIECI: I LO z Giżycka poznaje podstawy technologii
komunikacyjno-informacyjnych i przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu swojej kadry i
młodzieży w ramach programu Erasmus+ krótkoterminowe projekty
na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej, nr projektu: 2021-1-PL01-KA122SCH-000014994 sektor KA1 Mobilność Edukacyjna
INFORMACJE OGÓLNE
1. Projekt jest realizowany w okresie od 31.12.2021 r. do 29.06.2023 r. (18 miesięcy) ze środków Unii
Europejskiej przyznanych w kwocie 47 808 euro.
2. Udział w projekcie jest bezpłatny.
3. Projekt skierowany jest do klas pierwszych i drugich I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku.
4. W ramach projektu przewiduje się dwie mobilności po 10 uczniów do szkół partnerskich w Grecji:
- Mpakogianni private school – Larysa w mieście Larisa
- PLATON M.E.P.E. School w mieście Katerini.
5. Podczas mobilności młodzież zdobędzie praktykę w zakresie wdrażania TIK oraz szeroko
rozumianej cyfryzacji, ale bezpiecznie i świadomie.
6. Językiem roboczym jest język angielski.
7. Ze względu na ograniczoną ilość uczniów, którzy mogą uczestniczyć w wyjazdach, traktowane są
one jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizację projektu.
8. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (podróż, zakwaterowanie), uczeń
zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu.
9. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu lub nauczyciel zaangażowany w realizację
projektu.

TEMATYKA PROJEKTU
Główne cele projektu to:
1. Bezpieczeństwo i kultura w sieci.
2. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej
i nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK przez młodzież i kadrę.
3. Wzmocnienie kompetencji językowych uczniów i kadry.
4. Przygotowanie szkoły (kadrę i uczniów) do długoterminowej inicjatywy związanej z cyfryzacją
naszej placówki i tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu naszych uczniów i
kadry w związku z brakami wiedzy i kompetencji
w tym zakresie.
5. Bezpieczne wdrażanie TIK i przekazanie młodzieży, iż kultura obowiązuje również w sieci, w
tym podczas lekcji online.
6. Stworzenie programu zajęć opartych na nowoczesnych technologiach informacyjnych,
cyfrowych.
7. Wzbogacenie wiedzy i umiejętności w obszarach:
- stosowania narzędzi nowoczesnej komunikacji i rola mediów społecznościowych,
- umiejętne poszukiwanie i korzystanie z dostępnych cyfrowych narzędzi
edukacyjnych i ich selekcja,
- tworzenie, gromadzenie, upowszechnianie materiałów edukacyjnych
wykorzystywanych m.in. podczas nauki zdalnej,

- kultura w sieci i zagrożenia płynące z Internetu.
8. Wzmocnienie kompetencji językowych uczniów i kadry - kompetencje językowe są naszym
zdaniem kluczowe z punktu widzenia selekcjonowania i stosowania TIK, czy bezpieczeństwa w
sieci.
9. Udział nauczycieli matematyki i języka angielskiego w obserwacji lekcji przy użyciu TIK
(poznanie podczas tych obserwacji tygodniowego przykładowego programu nauczania z
wykorzystaniem TIK w obrębie swoich przedmiotów).

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
1. Utworzenie grupy projektowej, składającej się z uczniów i nauczycieli.
2. Założenie i prowadzenie fanpage’a projektowego na portalu społecznościowym.
3. Organizacja spotkania z ekspertem zagranicznym w dziedzinie cyberbezpieczeństwa – weryfikacja
działań i raport z obserwacji spotkania.
4. Zapewnienie wsparcia językowego.
5. Przekazanie innym klasom zdobytej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w sieci
i kultury przekazu oraz przeprowadzenie testu wiedzy w tym zakresie.
6. Wypracowanie zasad bezpieczeństwa i kultury w sieci – gazetka/debata.
7. Zredagowanie broszury nt. zasad bezpieczeństwa i kultury w sieci.
8. Utworzenie i bieżąca aktualizacja tablicy/gabloty projektu.
9. Organizacja wsparcia językowego dla uczestników projektu.
10. Opracowanie przez uczestników raportów/ankiet po każdym z planowanych działań (np. testy
wiedzy, ewaluacja).
11. Hospitacje lekcji z użyciem TIK przez dyrektora szkoły.
12. Ewaluacja efektów uczenia się – analiza wyników ewaluacji i wykorzystanie ich do poprawy działań
w przyszłości.
13. Upowszechnianie rezultatów i zdobytej wiedzy na temat projektu wśród społeczności lokalnej:
a) przez uczniów:
- indywidualne relacje na FB szkoły,
- prezentacja nakręconych podczas wyjazdów filmików edukacyjnych,
- stworzenie broszury nt. bezpieczeństwa i kultury w sieci oraz zamieszczenie jej w
zasobach szkoły (np. librus – pliki szkoły),
- warsztaty grupowe dla rówieśników dotyczące użycia poznanych narzędzi TIK,
- prezentacja nt. bezpieczeństwa w sieci.
b) przez nauczycieli:
- udostępnianie innym nauczycielom materiałów dotyczących poznanych metod nauczania,
- lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK,
- utworzenie i aktualizacja katalogu przydatnych narzędzi edukacyjnych (katalog pomysłów na
atrakcyjne i efektywne lekcje online),
- warsztaty w ramach zespołów przedmiotowych dotyczące poznanych metod nauczania.
14. Informowanie o projekcie i źródle finansowania na stronie internetowej szkoły, FB szkoły, stronie
internetowej miasta, powiatu, w gablocie szkolnej.
15. Promowanie wszystkich działań podjętych w ramach projektu i ich efektów na łamach prasy lokalnej
– przygotowanie artykułu na temat kultury i bezpieczeństwa w sieci (na stronie szkoły też).
16. Przedstawienie rezultatów (promocja) na Powiatowych Targach Edukacyjnych i w ramach Dnia
Otwartego Szkoły.

ZASADY UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCIACH

1. Uczeń może wziąć udział w mobilności wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów
prawnych.
2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć
komplet dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, formularz
zgłoszeniowy oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z regulaminem wyjazdu.
3. Rodzice/opiekunowie prawni wraz z dzieckiem zobowiązani są do udziału w zebraniach
informacyjnych, organizacyjnych.
4. Każdy uczestnik wyjazdu musi być odpowiednio do niego przygotowany (odpowiedni ubiór,
obuwie, dokumenty).
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać poleceń kierownika wyjazdu i
opiekunów.
6. Mobilność jest wyjazdem szkolnym, a więc uczestników obowiązuje Statut Liceum.
7. Każdego uczestnika mobilności obowiązuje bezwzględny zakaz:
- samodzielnego – bez zgody kierownika wyjazdu – oddalania się od grupy,
- spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci,
- palenia papierosów.
8. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym
obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.
9. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład czasowy dnia.
10. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i
kodeksu ruchu drogowego.
11. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i
kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
12. W przypadku nie podporządkowania się postanowieniom niniejszego regulaminu nastąpi
wykluczenie ucznia z dalszego udziału w projekcie, obniżenie oceny z zachowania oraz
zastosowanie kar przewidzianych w Statucie Szkoły.
13. W przypadku wyrządzenia szkody przez uczestnika wyjazdu odpowiedzialność finansową ponoszą
rodzice/opiekunowie prawni.
14.Regulamin obowiązuje podczas trwania mobilności.

REKRUTACJA
1. Przy kwalifikacji na wyjazdy uwzględniane będą następujące kryteria:
- ocena z języka angielskiego z poprzedzającego semestru ( bdb.-5 pkt., db-4 pkt.,dost.-3 pkt., dop-1
pkt. ndst. – zdyskwalifikowany)
- frekwencja na zajęciach przygotowawczych (90-100%- 5 pkt., 80-90% - 4 pkt., 70-80%-3 pkt., 6070% - 2 pkt., poniżej 60% - 0pkt.)
- w przypadku klas pierwszych wyniki na egzaminie ośmioklasisty z języka
angielskiego i matematyki oraz bieżące oceny z następujących przedmiotów:
matematyka, fizyka, informatyka oraz ocena z zachowania (0-10 pkt.)
- w przypadku klas drugich oceny na świadectwie z klasy pierwszej oraz bieżące
oceny z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka oraz ocena z zachowania.
(0-10 pkt.)
- list motywacyjny, zawierający pomysły na wykorzystanie TIK na swoich lekcjach (0-3 pkt)
- rozmowa kwalifikacyjna, w tym m.in. opinia wychowawcy klasy, mniejsze szanse, zaangażowanie
w życie szkoły (0-10 pkt.)
Łączna ilość punktów do zdobycia: 33 pkt.
2. W razie trudności z wyłonieniem uczestników na podstawie powyższych kryteriów, dodatkowo
mogą zostać uwzględnione:

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

- komunikatywność w języku angielskim,
- nienaganne zachowanie,
- predyspozycje osobiste.
W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji Szkoły,
koordynatora projektu i nauczyciela języka angielskiego. Kandydat ma 7 dni po ogłoszeniu
wyników rekrutacji na odwołanie się od decyzji. Komisja rekrutacyjna ma 7 dni na rozpatrzenie
odwołania i podjęcie decyzji.
W ramach realizacji projektu będą miały miejsce dwa wyjazdy zagraniczne, przeznaczone łącznie
dla 20 uczniów.
Nabór uczniów odbędzie się gł. z klas 1-3.
Ze względu na ograniczoną liczbę uczniów, którzy mogą uczestniczyć w tych wyjazdach, traktowane
one są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w realizacje projektu.
W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział w wyjeździe
utworzona zostanie grupa rezerwowa.
W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie
zaproszony uczeń z listy rezerwowej.
Jeżeli uczeń zakwalifikowany na wyjazd do szkoły partnerskiej zrezygnuje z danego wyjazdu po
podpisaniu umowy, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów
wynikających z tej rezygnacji (odwołanie rezerwacji, zakup nowego ubezpieczenia itp.).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku
zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
2. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji Szkoły i
koordynatorów projektu.
3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatorów Projektu oraz na stronie internetowej
szkoły.

Załączniki:
1.

Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie TIK-AMY z KULTURĄ W SIECI - ZGODA NA UDZIAŁ
ORAZ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

2.

Załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie TIK-AMY z KULTURĄ W SIECI – OŚWIADCZENIE
(zgoda na wyjazd)

3.

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie TIK-AMY z KULTURĄ W SIECI – OŚWIADCZENIE
(zapoznanie z regulaminem uczestnictwa w projekcie)

4.

Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie TIK-AMY z KULTURĄ W SIECI – Formularz Rek

