
 

 

 

 
 

 

 
Katowice 25 sierpnia 2014 r. 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe poświęcone projektowi ProM 
www.prom-mobile.eu 
 
Projekt ProM, współfinansowany przez Komisję Europejską, miał na celu stworzenie 
bezpłatnej platformy kształcenia na odległość. Powinna ona umożliwić  europejskiej 
kadrze oświatowej, a w szczególności osobom związanym z kształceniem 
zawodowym, rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działań                  
w zakresie mobilności, tworzenia projektów międzynarodowych. 
 
Adresaci szkolenia – pracownicy oświaty, doradcy metodyczni związani ze 
szkolnictwem zawodowym i kształceniem językowym, twórcy programów związanych 
z mobilnością, decydenci sektora szkolnictwa zawodowego oraz autorzy materiałów 
dydaktycznych poświęconych mobilności. 
 
Tematyka – Doskonalenie zawodowe organizatorów mobilności w edukacji - 
prezentacja projektu ProM współfinansowanego przez Komisję Europejską (program 
w załączniku). 
 
Miejsce – Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,      
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego  7  
 
Termin – 25 września 2014 r. (czwartek) w godzinach od 9.30 do 16.00 
 
Koszt - szkolenie jest bezpłatne, koszt 
przejazdu pokrywa strona delegująca.            
W przypadku osób zainteresowanych 
szkoleniem, a mieszkających w oddalonych 
regionach kraju, można się ubiegać o zwrot 
kosztów podróży pociągiem lub autobusem. 
 
Zapisy i kontakt :  
Renata Klimek-Kowalska - koordynatorka 
projektu z ramienia sieci  REAL 
e-mail: europajezykow@gmail.com 
telefon : 607 344 334 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.prom-mobile.eu/
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Program szkolenia 
 

Zorganizowanego we współpracy  
z Dyrekcją Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 

w Katowicach w dniu 25 września 2014 r.   
 

 

Prowadzący : Renata Klimek-Kowalska,  Agata Pogorzelska-Kliks, Alina Jaworska 

 

 

9.30 – 11.00 

 

 

Otwarcie warsztatów – Pani Joanna Drążek – konsultant ds. języków obcych  w 

Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”. 

 

Prezentacja projektu ProM, przedstawienie jego celów projektu i osiągniętych 

rezultatów (www.prom-mobile.eu) – Pani Renata Klimek-Kowalska 

 

11.00 – 11.30 

 

Przerwa na kawę 

 

 

11.30- 12.45 

 

Możliwości narzędzia pozycjonującego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych     

i ogólnych  

- wiedza na temat programów mobilności, 

- znajomość świata pracy i systemach kształcenia zawodowego, 

- zarządzanie projektami mobilności, 

- tworzenie projektów, 

- zagadnienia poświęcone międzykulturowości, 

- upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu. 

 

 

12.45 – 13.30 

 

Przerwa na obiad 

 

 

13.30 – 15.00 

 

Moduły szkoleniowe dostępne on line na platformie Moodle 

Wprowadzenie – struktura modułów.  

Przedstawienie poszczególnych modułów na platformie Moodle. 

 

1. Jak stworzyć projekt?  

2. Sposoby zarządzania projektem. 

3. Zagadnienia związane z międzykulturowością. 

4. Przygotowanie językowe uczestników mobilności,  

5. Wykorzystanie nowoczesnych technologii podczas trwania projektu. 

6. Upowszechnianie rezultatów projektu. 

7. Ewaluacja projektu. 

8. Sposoby ewaluacji doświadczeń uczniów  

9. Programy europejskie  

 

 

15.00 - 15.20 

 

Przerwa na kawę 

 

15.20 – 15.45 

 

W jaki sposób wykorzystać i wdrożyć rezultaty projektu ProM w sektorze 

szkolnictwa zawodowego – dyskusja. 

 

15.45- 16.00 

 

Ewaluacja i podsumowanie szkolenia. 
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