
 

Program Erasmus+ HOPE   
POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE ( do udziału w projekcie) w roku szkolnym 2021/2022 

W celu zapewnienia uczestnictwa w Programie możliwie największej ilości uczestników przyjęto założenie, 

że uczestnicy na spotkaniach projektowych nie powinni się powtarzać.  

Maksymalna liczba uczniów biorących jednorazowo w spotkaniu projektowym to 6 osób, a więc w tym roku 

szkolnym udział może wziąć 12 uczniów z klasy 3pd.  Koordynator Programu w szkole prof. Małgorzata 

Mierzejewska wraz z wyznaczonym nauczycielem ( prof. Ewa Krygier-Court) przeprowadza rekrutację wśród 

uczniów i dokumentuje jej przebieg. 

Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w bieżącym roku szkolnym jest  przedłożenie zgody 

Rodziców na udział w projekcie wraz z deklaracją przyjęcia ucznia w ramach wymiany podczas spotkania 

w  Poznaniu 

 oraz napisanie przez ucznia/uczennicę listu motywacyjnego  w języku angielskim,  w którym: 

1. wyjaśni swoje powody  przystąpienia do projektu Erasmus+ HOPE 

2. odniesie się do tematu projektu, w którym chciałby wziąć udział: ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

AND TECHNOLOGY OR A MORE SUSTAINABLE LIFESTYLE (in the face of the environmental crisis)  

poprzez: 

(continues in English) 

a. explaining why the chosen issue poses a challenge in the contemporary society  

b. describing one idea/way in which artificial intelligence will be able to contribute to a hopeful future 

OR describing one idea/way in which citizens can contribute to a more sustainable lifestyle for a hopeful  

future.  

 

Na podstawie oceny listów motywacyjnych (stopień realizacji w/w podpunktów, kreatywność , logika 

i spójność wypowiedzi, poprawność językowa) uczniowie zostaną wytypowani do udziału w spotkaniach 

projektowych. Jeżeli ocena przedstawionych listów motywacyjnych nie pozwoli wytypować 

odpowiedniej ilości uczestników, przewiduje się przeprowadzenie dodatkowej  rozmowy z uczniami; 

rozmowa zostanie przeprowadzona w języku angielskim;   

Początek rekrutacji wyznacza się na dzień  15.11.2021– listy motywacyjne i oświadczenia Rodziców należy złożyć 

osobiście/ lub przesłać na adres szkolny e-mail / Librus do dnia 15.12.2021 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   
OŚWIADCZENIE RODZICA 

Wyrażam zgodę na udział  córki / syna ……………………………………………………………………………………………… 

w projekcie Erasmus+ Hope   w roku szkolnym 2021/2022 

Deklaruję przyjęcie ucznia ze szkoły partnerskiej w ramach wymiany  

  

…………………………………, dn. ………………………………..                                                  ……………………………………. 

   Podpis Rodzica 


