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Czym jest Campus Europae?
European University Foundation – Campus Europae jest paneuropejską siecią Uniwersytetów
działającą na rzecz wymiany i rozwoju studentów w Europie. Głównym założeniem programu
Campus Europae, realizowanego pod patronatem Rządu Księstwa Luksemburga, jest rozwój
studenckiej świadomości bycia obywatelami Europy oraz połączenie kwalifikacji akademickich
ze zdolnością do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym jeszcze podczas edukacji
uniwersyteckiej. Program Campus Europae otwiera studentom zupełnie nową furtkę
europejskiej mobilności dając możliwość spędzenia łącznie dwóch lat na dwóch różnych
uczelniach zagranicznych. Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza uczelnia w kraju, został przyjęty
do udziału w programie w styczniu 2005r. (więcej na stronie http://bwz.uni.lodz.pl/inneprogramy-edukacyjne/programy-edukacyjne/campus-europaei).

Co? Gdzie? Kiedy?
HOWBET – “HOW to Become a European Teacher – Challenges for the Present and the Future” –
“Jak stawać się Europejskim Nauczycielem – Wyzwania teraźniejszości i przyszłości” – to
tytuł i temat pierwszej Szkoły Letniej na temat Kształcenia Nauczycieli i Edukacji.
Szkoła Letnia odbędzie się w:
Aveiro, Portugalia;
drugiej połowie lipca 2014 r. (dokładny termin trwania Szkoły zostanie wkrótce
ogłoszony).
Zajęcia w Szkole Letniej będą trwały łącznie przez 10 dni.
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Kto organizuje HOWBET? Jakie są instytucje partnerskie?
Szkołę Letnią HOWBET organizuje University of Aveiro we współpracy z :
 University of Eastern Finland, Joensuu, Finlandia
 University of Hamburg, Hamburg, Niemcy
 Vytautas Magnus University, Kaunas, Litwa
 Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska
 University of Latvia, Ryga, Łotwa
 University of Vienna, Wiedeń, Austria

Ilu studentów/nauczycieli będzie brało udział w HOWBET?
Z każdego uniwersytetu weźmie udział w Szkole Letniej 5 studentów i 1 nauczyciel akademicki.
W sumie, biorąc pod uwagę, że HOWBET jest organizowany przez 7 instytucji partnerskich, w
Szkole Letniej na Uniwersytecie w Aveiro weźmie udział 35 studentów i 7 nauczycieli
akademickich, z 7 krajów Europy.

Kto może się ubiegać o udział w HOWBET?
Grupą docelową Szkoły Letniej organizowanej w ramach projektu HOWBET są studenci UŁ:
studiów licencjackich (I-stopnia) i
studiów magisterskich (II-stopnia)
Potencjalni uczestnicy projektu HOWBET powinni interesować się edukacją nauczycieli i
współczesnymi wyzwaniami edukacji w kontekście europejskim.

Jak można się ubiegać o udział w HOWBET?
W celu wzięcia udziału w HOWBET należy wykazywać się dobrą znajomością języka
angielskiego, przygotować CV i list motywacyjny w języku polskim i języku angielskim.
Dokumenty należy złożyć do dnia 25 marca 2014 roku w sekretariacie Zakładu Dydaktyki i
Kształcenia Nauczycieli WNoW UŁ, pokój 112 bud.B. WNoW UŁ.
Dokumenty proszę kierować do Prof. nadzw. dr hab. Joanny Madalińskiej-Michalak.
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Jakie są koszty udziału w HOWBET ?
Organizator pokrywa w pełni koszty zakwaterowania i wyżywienia;
Organizator refunduje koszty podróży do kwoty 262 Euro.
Opłata za udział w Szkole Letniej wynosi 80 Euro.
Dla studentów, którzy potrzebują wsparcia finansowego, aby przystąpić do programu, możliwy
jest bezpłatny udział (bez opłaty w wysokości 80 Euro) po złożeniu stosownego wniosku. Więcej
informacji zostanie ogłoszonych wkrótce.

Czy udział w Szkole Letniej będzie honorowany na moim
uniwersytecie?
Wartość punktowa kursu w ramach Szkoły Letniej HOWBET została oszacowana przez
wszystkie instytucje partnerskie na 4 ECTS. Decyzja o tym, które zajęcia mogą zostać zastąpione
uczestnictwem w Szkole Letniej należy do instytucji partnerskiej.

Co zawiera program?
Program Szkoły Letniej obejmuje wykłady, pracę indywidualną studenta i pracę w grupach. W
pierwszym tygodniu trwania Szkoły nacisk będzie położony na zajęcia odbywające się w postaci
wykładów w połączeniu z pracą w grupach, zaś w drugim tygodniu praca będzie dominować
praca grupowa.

Planowane tematy wykładów:
Pierwszy tydzień:
 Temat 1: prof Wilfried Hartmann (Hamburg): Analiza porównawcza w edukacji
 Temat 2: prof Vaiva Zuzevičiūte (Kaunas): Edukacja międzykulturowa a globalizacja
 Temat 3: (nazwisko nauczyciela zostanie ogłoszone): Europejskie obywatelstwo
a tożsamość
 Temat 4: (nazwisko nauczyciela zostanie ogłoszone): Międzykulturowość w edukacji
europejskiej
 Temat 5: Judith' t Gilde (Wiedeń): Różnorodność i integracja społeczna w edukacji
 Temat 6: (nazwisko nauczyciela zostanie ogłoszone): Przyszłe potrzeby osób uczących się
w kontekście europejskim
 Temat 7: Judith`t Gilde (Wiedeń): Jak nauczyciele radzą sobie z różnorodnością i
integracją społeczną?
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Drugi tydzień:
 Temat 8/9: prof Joanna Madalińska-Michalak (Łódź): Europejskie wytyczne w zakresie
kształcenia nauczycieli oraz profil Europejskiego Nauczyciela: Dziś i jutro
 Temat 10: (praca grupowa): Profil Europejskiego Nauczyciela: Praktyka i wdrażanie
 Praca w grupach narodowych i międzynarodowych

Piątkowe popołudnia oraz weekend pozostają wolne.

Jak należy się przygotować do wzięcia udziału w HOWBET?
Każdy student powinien:
1. wykorzystywać platformę internetową Moodle do przygotowania się do uczestnictwa w
programie jeszcze przed jego rozpoczęciem (czytać podstawową literaturę jako
wprowadzenie i przygotowanie);
2. utrzymywać i aktualizować w trakcie Szkoły Letniej swoje e- portfolio na platformie
internetowej, w którym należy zbierać wszystkie teksty/eseje pisane przez studenta w
ramach programu.

Z kim mogę się skontaktować na moim uniwersytecie, aby
dowiedzieć się więcej o Szkole Letniej HOWBET?
Lista koordynatorów w instytucjach partnerskich:
Instytucja
Koordynator

e-mail

Uniwersytet w Aveiro

Prof. Nilza Costa

nilzacosta@ua.pt

Uniwersytet Wschodniej
Finlandii
University w Hamburgu
Uniwersytet Witolda
Wielkiego
Uniwersytet Łódzki

Doc. Helena Hulmi

helena.hulmi@uef.fi

Prof. Wilfried Hartmann
Prof. Vaiva Zuzevičiūte

hartmann@uni-hamburg.de
v.zuzeviciute@smf.vdu.lt

Prof. Joanna Madalińska–
Michalak

Uniwersytet Łotewski

Prof. Dainuvite Bluma

jmichalak@uni.lodz.pl
Dyżury w sem.letnim
czwartki, godz. 13.00-14.30,
pokój 112 bud. B, WNoW UŁ
dainuvite.bluma@lu.lv

Uniwersytet Wiedeński

Mrs. Judith ‘t Gilde MA

judith.t.gilde@univie.ac.at
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