
CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW
I NAUCZYCIELI SZKÓŁ ŚREDNICH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
WYSYŁAJĄCYCH UCZNIÓW NA MOBILNOŚCI EDUKACYJNE!

Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, AFS Polska oraz European
Federation for Intercultural Learning (EFIL) serdecznie zapraszają dyrektorów
i nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących do udziału w bezpłatnym
szkoleniu dotyczącym uznawalności efektów kształcenia uczniów w toku
długoterminowych zagranicznych mobilności edukacyjnych! Szkolenie jest
częścią projektu ETAR (Empowering Teachers for Automatic Recognition),
finansowanego przez Komisję Europejską (grant nr 101049545).

PROBLEMATYKA
Jak rozwijać proces umiędzynarodowienia szkół średnich ogólnokształcących? Jakie są
przepisy oświatowe (unijne i krajowe) regulujące długoterminowe mobilności
edukacyjne uczniów szkół średnich? Jak sporządzić tzw. learning agreement? W jaki
sposób zdefiniować i ocenić kompetencje przekrojowe nabywane przez uczniów w toku
mobilności międzynarodowych? W jaki sposób wspierać uczniów po powrocie
z mobilności do szkoły macierzystej? Odpowiedź na te i inne pytania będzie można
uzyskać podczas tego szkolenia!
Program szkolenia obejmuje trzy bloki tematyczne:

I. Długoterminowe mobilności edukacyjne uczniów jako element strategii
umiędzynarodowienia szkół średnich (m.in. istota i uwarunkowania procesu
umiędzynarodowienia edukacji szkolnej; prawne, edukacyjne i społeczne
aspekty indywidualnych, długoterminowych mobilności uczniów)

II. Efekty uczenia się i kompetencje przekrojowe (transwersalne)
uzyskiwane w toku długoterminowych mobilności edukacyjnych uczniów
(m.in. kompetencje vs. kompetencje przekrojowe; kompetencja między-
kulturowa; Learning agreement jako ramowy katalog kompetencji możliwych
do rozwinięcia w toku mobilności)

III. Ocena kompetencji przekrojowych (transwersalnych) uzyskiwanych
w toku długoterminowych mobilności edukacyjnych uczniów (m.in.
podejścia, zasady i metody oceniania kompetencji; metody i narzędzia oceny
kompetencji przekrojowych uzyskiwanych/rozwijanych w toku długotermino-
wych mobilności edukacyjnych uczniów

CZAS TRWANIA
12 godzin

JĘZYK WYKŁADOWY
Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.



MIASTA I TERMINY

Miasto Termin Godziny Rejestracja 

Kraków 25-26 listopada 2022 25 XI - godz. 13.00
26 XI - godz. 16.00

od 3 X do 17 X
ogłoszenie wyników 20 X

Gdańsk 27-28 stycznia 2023 TBA TBA

Białystok 10-11 lutego 2023 TBA TBA

DLA KOGO?
Szkolenie jest adresowane do dyrektorów i nauczycieli szkół średnich
ogólnokształcących wysyłających (lub planujących wysłanie) swoich uczniów
w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 na długoterminowe (3-, 6- lub 10- miesięczne)
zagraniczne mobilności edukacyjne.

KTO PROWADZI?
Certyfikowani trenerzy posiadający wysoki poziom wiedzy, wieloletnie doświadczenie
zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczno-badawcze w zakresie mobilności między-
narodowych uczniów.

JAKIE KOSZTY POKRYWAJĄ ORGANIZATORZY?
Organizatorzy szkolenia zapewniają nocleg w hotelu o standardzie min.
trzygwiazdkowym w pokojach jedno- lub dwuosobowych (zależy od dostępności
w danym terminie) oraz pełne wyżywienie w trakcie szkolenia (przerwa kawowa
i kolacja w pierwszym dniu szkolenia, śniadanie, przerwa kawowa i lunch w drugim dniu
szkolenia).
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu do miejsca szkolenia.

LICZBA UCZESTNIKÓW
20 osób/szkolenie

Rejestracja na szkolenie w Krakowie
3 - 17 października br. Termin ogłoszenia wyników: 20 października br.

Link do rejestracji
https://forms.gle/BzPPVrwCQmbbENC2A

https://forms.gle/BzPPVrwCQmbbENC2A

