
Wizyta studyjna: “Digitalisation and new learning environments – Good 

practices for school leaders” 

 Termin wydarzenia: 18.09.2017 – 20.09.2017 

 Miejsce: Oulu, Finlandia 

Termin zgłoszeń: 

12 czerwca 2017 r. 

Tematyka i cele 

Wizyta studyjna jest przeznaczona dla liderów szkół (dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół 

ogólnokształcących, główni nauczyciele, władze oświatowe) i dotyczy cyfryzacji w 

środowiskach edukacyjnych. Uczestnicy powinni być gotowi podzielić się swoimi 

doświadczeniami w wykorzystaniu cyfryzacji w swojej pracy i swoich placówkach. 

Wizyta studyjna obejmuje: prezentacje ekspertów, wizyty studyjne w celach edukacyjnych w 

rejonie Oulu, wspólne rozmowy z uczestniczącymi liderami szkół oraz informacje o 

programie Erasmus+: KA1 i KA2. 

Celami wydarzenia są: 

 rozwój kompetencji zawodowych i osobistych; 

 stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń w dziedzinie cyfryzacji; 

 nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które 

mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów Erasmus+ w akcjach KA1 i 

KA2; 

 umocnienie internacjonalizacji organizacji uczestniczących w wizycie studyjnej 

Uczestnicy 

Szkolenie skierowane jest do: 

 dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów; władz 

oświatowych i lokalnych. Wykaz instytucji uprawnionych znajduje się tutaj (uwaga: 

osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do 

aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną). 

 

 zainteresowanych realizowaniem projektów strategicznych w sektorze edukacji 

szkolnej programu Erasmus+; 

 władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. 

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji 

odpowiadają tematyce i celom wydarzenia. 

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla sektora edukacji szkolnej. 

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Eplus_wykaz_org_uprawnionych_KA2_SE_2016_PL_-KA201_KA219.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/2015_osoby_fizyczne_nieuprawnione_do_udzialu.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/2015_osoby_fizyczne_nieuprawnione_do_udzialu.pdf


Zgłoszenia 

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

Warunki uczestnictwa 

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. 

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy. 

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. 

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do 

miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym 

uczestnikom przez Polską NA do wysokości2100 pln po zakończeniu spotkania 

i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami 

biletów. W przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 

600 pln. 

Proszę zapoznać się z regulaminem. 

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały 

mdybala@frse.org.pl 

Rejestracja 

  

 

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/9f299c09138b8792392c0bd98d28bbac
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/regulamin_zwrotu_kosztow_podrozy.pdf
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/9f299c09138b8792392c0bd98d28bbac

