
DLA NAUCZYCIELI JÊZYKÓW OBCYCH
oraz innych przedmiotów nauczanych w jêzykach obcych

SZKOLENIA
METODYCZNO-JÊZYKOWE
ZA GRANIC¥

BEZP£ATNE(*)

kto mo¿e wzi¹æ udzia³ w szkoleniu?

kiedy i gdzie odbywaj¹ siê szkolenia?

tematyka kursów

jakie koszty pokrywane s¹ z grantu?

W szkoleniu mog¹ uczestniczyæ nauczyciele jêzyków obcych lub innych
przedmiotów nauczanych w jêzyku obcym, z co najmniej 2 letnim sta¿em pracy,
znaj¹cy jêzyk na poziomie B2 lub wy¿szym, zatrudnieni na minimum 3/4 etatu w:
szko³ach podstawowych, gimnazjach, l iceach ogólnokszta³c¹cych
i ponadgimnazjalnych szko³ach kszta³c¹cych zawodowo.

Szkolenia prowadzone s¹ w ma³ych, miêdzynarodowych grupach w specja-
listycznych oœrodkach szkolenia nauczycieli. Dostêpne s¹ terminy rozpoczêcia
zarówno w okresie wakacyjnym (czerwiec-sierpieñ), jak te¿ jesiennym (wrzesieñ-
grudzieñ) oraz wiosennym (styczeñ-maj). Szkolenie trwa 2 do 3 tygodni i obejmuje
40 godzin lekcyjnych zajêæ i warsztatów praktycznych.

Dostêpne s¹ szkolenia w nastêpuj¹cych krajach:

G³ównym celem kursów jest rozwój umiejêtnoœci jêzykowych nauczycieli oraz ich
warsztatu metodycznego. W czasie zajêæ poruszana jest wiêc tematyka dotycz¹ca
skutecznych i atrakcyjnych sposobów nauczania gramatyki, doskonalenia wymowy,
wykorzystania multimediów i technik komputerowych, aktywizacji i motywacji
uczniów, wykorzystywania autentycznych materia³ów jêzykowych, dramy, piosenki i
In ternetu. Kurs jest równie¿ doskona³¹ okazj¹ do porównania
i wymiany doœwiadczeñ zawodowych z nauczycielami z innych krajów oraz
nawi¹zania kontaktów i miêdzynarodowej wspó³pracy w ramach ró¿norodnych
programów unijnych.

Wysokoœæ dofinansowania kosztów zwi¹zanych z wyjazdem na kurs metodyczno
jêzykowy comenius zmienia siê z roku na rok. Pozwala ona jednak na pokrycie w
ca³oœci:
1. Op³aty za uczestnictwo w kursie
2. Kosztów podró¿y na miejsce szkolenia i z powrotem
3. Kosztów zakwaterowania i wy¿ywienia oraz komunikacji miejskiej.

Wielka Brytania, Irlandia, Malta, Niemcy, Francja, Hiszpania, W³ochy

(*) Kursy finansowane s¹ na zasadzie grantów ze œrodków Komisji Europejskiej w ramach progra-
mu Comenius. Wszystkie powy¿sze informacje zosta³y przygotowane w oparciu o warunki
programu z lat poprzednich i mog¹ ulec zmianie w nastêpnej edycji programu. Zapraszamy do
odwiedzenia w celu sprawdzenia aktualnych zasad ubiegania siê o grant.www.comenius.pl

Szczegó³owa lista szkoleñ i dat rozpoczêcia dostêpna jest na www.comenius.pl

Aby uzyskaæ szczegó³owe informa-
cje oraz pakiet dokumentów prosimy
o kontakt z naszym biurem pod
numerem telefonu: 012 429 40 51
lub e-mailowo:

Zapraszamy do szkorzystania z tej
ciekawej okazji do podniesienia
swoich kwalifikacji zawodowych.

info@comenius.pl

Liczba wniosków, które mog¹
ubiegaæ siê o otrzymanie grantu
jest ograniczona do 250.
Decyduje kolejnoœæ zg³szeñ!

ZG£OSZENIA

012 429 40 51
info@comenius.pl
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