
 

 

Regulamin 

AKADEMIA LETNIA. DOBRY NAUCZYCIEL - LEPSZY UCZEŃ 

edycja IX (2021) - on-line 

§ 1 
Projekt pt. Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń  wchodzi w zakres działalności 

statutowej Fundacji Centrum Solidarności. Ma charakter kulturalno-oświatowy. Jego celem jest 

wzbogacenie wiedzy z zakresu historii, literatury, WOS i WOK w oparciu o szeroki wachlarz 

różnorodnych form pracy oraz materiałów źródłowych. 

§ 2 
Adresaci projektu 

1. Akademia Letnia to projekt adresowany do nauczycieli przedmiotów humanistycznych uczących 

w szkołach średnich (liceach ogólnokształcących, technikach) w szczególności: historii i wiedzy 

o społeczeństwie. 

2.  Projekt ma charakter interdyscyplinarnego kursu. Jego głównym celem jest podnoszenie 

kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania historii lat 1956-1990 poprzez: 

a) ukazanie historii w szerszym kontekście łączącym dziedziny pokrewne, m.in. film, sztuki  wizualne,  
literaturę, piosenkę, archiwalia, przestrzeń miejską, 

b) zachęcenie do prowadzenia ciekawych i aktywnych zajęć, 
c) prowadzenie aktywnych form pracy z uczniem,  
d) promowanie i wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym 

i historycznym. Ważnym elementem warsztatów jest też zwrócenie uwagi nauczyciela na czynniki 
wspomagające pracę nauczyciela i dobrą relację na linii: nauczyciel - uczeń.  

 
§ 3 

Informacje o projekcie 
1. Program Akademii Letniej obejmuje 42 godz. lekcyjnych z zakresu kompetencji twardych (wiedzy 

specjalistycznej z zakresu historii lat 1956-1989) i miękkich istotnych z punktu widzenia 
przekazywanej wiedzy. 

§ 4 
Podstawa programowa 

1. Zagadnienia z historii Polski realizowane podczas zajęć Akademii Letniej znajdują swoje 

odzwierciedlenia w podstawach programowych kształcenia ogólnego z historii dla czteroletnich 

liceów i pięcioletnich techników; obowiązujących od roku szkolnego 2019/2020. 



 

2. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z harmonogramem - Organizator zastrzega sobie możliwość  

wprowadzenia zmian. 

3. Zajęcia prowadzą wykładowcy akademiccy i doświadczeni nauczyciele zaproszeni przez Fundację 

Centrum Solidarności do współpracy przy projekcie.  

 
§ 5 

Termin i miejsce realizacji projektu 
1. Tegoroczna edycja projektu odbędzie się w dniach  05-10.07.2021 r. 
2. Zajęcia odbywać się będą w formie on-line, poprzez platformę ZOOM.  

 
§ 6 

Warunki uczestnictwa 
1. Pobranie ze strony www.akademialetnia.pl formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go, 

wyłącznie w formie podpisanego scanu na adres e-mail Organizatora – d.karolewska@fcs.org.pl, 
w terminie do dnia 01.06.2021. (wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne 
z zakwalifikowaniem do projektu).  

2. Na podstawie formularza zgłoszeniowego Zespół Fundacji zaprosi do udziału w projekcie 40 
Uczestników.      

3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia rekrutacji 
we wcześniejszym terminie. 

4. Po otrzymaniu e-mail-a potwierdzającego uczestnictwo w projekcie, Uczestnik projektu 
zobowiązany jest w ciągu 7-miu dni uiścić opłatę wpisową w wys. 100,00 zł na konto Organizatora.   

5. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu po dniu 20.06.2020 r. Uczestnik zobowiązuje się do 
zaproponowania innej osoby na zwolnione przez siebie miejsce (spełniającej wymogi uczestnictwa 
w warsztatach) lub zwrotu kosztów poniesionych przez Organizatora.     

 
§ 6 

Obowiązki Uczestnika 
1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego sprzętu umożliwiającego czynny udział 

w zajęciach (sprawnego komputera wyposażonego w kamerkę oraz mikrofon).  

2. Uczestnik zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w szkoleniu. 

3. Uczestnik zobowiązany jest umożliwić Organizatorowi swoją identyfikację podczas zajęć (imię 

i nazwisko). 

 
§ 6 

Obowiązki Organizatora 
1. Organizator projektu zapewni Uczestnikom:  

a) udział w zajęciach w grupie do 40 os.,  

b) realizację zajęć poprzez platformę ZOOM,  

c) realizację zajęć zgodnie z harmonogramem,  

d) materiały dydaktyczne,  

e) opiekę koordynatora projektu. 

2. Organizator odpowiada za codzienne sprawdzenie listy obecności. 

3. Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie i upublicznianie przebiegu zajęć z wyjątkiem 

materiałów przekazanych i dedykowanych do pracy z Uczniami.   
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4. Po zakończeniu Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie.  

5. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w całości zajęć (100%) oraz przesłanie 

przygotowanego, w oparciu o zajęcia Akademii Letniej, konspektu przeprowadzonych zajęć dla 

młodzieży. 

 
§ 7 

Ustalenia końcowe 
Wszelkie, szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej 
Organizatora www.akademialetnia.pl oraz bezpośrednio u koordynatora projektu – 
Dorota Karolewska tel. 798 066 993 lub e-mail d.karolewska@fcs.org.pl  
 

http://www.akademialetnia.pl/
mailto:d.karolewska@fcs.org.pl

