Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ChAT
przyszłości” w ramach zadania nr 2 realizacja programu kształcenia na kierunku
Pedagogika na specjalnościach: Wczesna edukacja z diagnozą i terapią
pedagogiczną oraz Wczesna edukacja i nowe media w edukacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY w projekcie „ChAT przyszłości”
Wpłynęło:
Zadanie 2 Realizacja programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: wczesna edukacja z
diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w edukacji - moduł 1

 WCZESNA EDUKACJA Z DIAGNOZĄ I TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
 WCZESNA EDUKACJA I NOWE MEDIA W EDUKACJI

Dane kontaktowe uczestnika

Dane
uczestnika

Imię
Nazwisko
PESEL
Płeć

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.

Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy

10.

Obszar wg stopnia urbanizacji
(DEGURBA)

 Kobieta
 Mężczyzna

 miejski
 wiejski (zgodnie z definicją GUS)

Status uczestnika
projektu w chwili
przystąpienia do
projektu

11. Telefon kontaktowy
12. Adres e-mail

 pomaturalne
 wyższe

1.

Wykształcenie

1.

Osoba należąca do mniejszości
narodowej lub etnicznej, migrant, osoba
obcego pochodzenia

2.

Osoba bezdomna lub dotknięta
wykluczeniem z dostępu do mieszkań

 tak
 nie
 odmowa podania
 tak
 nie

3.

Osoba z niepełnosprawnościami

 tak
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telefon kom.: +48 506-002-360

4.

Osoba o innej niekorzystnej sytuacji
społecznej (innej niż wymienione)

1.
2.

Data rozpoczęcia udziału w projekcie
Data zakończenia udziału w projekcie

3.

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

 nie
 odmowa podania
 tak
 nie
 odmowa podania

 osoba pracująca
 osoba bierna zawodowo
 osoba bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędów
pracy

Szczegóły i rodzaj wsparcia

 osoba bezrobotna niezarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy
4.
5.

Planowana data zakończenia edukacji w
placówce edukacyjnej, w której
skorzystano ze wsparcia
Wykonywany zawód

 osoba pracująca w administracji rządowej
 osoba pracująca w administracji samorządowej
 osoba pracująca w mikro, małym lub średnim
6.

Zatrudniony w

przedsiębiorstwie

 osoba pracująca w organizacji pozarządowej
 osoba prowadząca działalność na własny rachunek
 osoba pracująca w dużym przedsiębiorstwie
 inne niż powyższe

Ja, niżej podpisany/a zgłaszam chęć udziału w projekcie „ChAT przyszłości” Zadanie 2 Realizacja programu kształcenia na kierunku pedagogika na
specjalnościach: wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w edukacji - moduł 1 realizowanego
przez Chrześcijańską Akademię Teologiczna w Warszawie i pouczony/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
oświadczam, że:
1) przystępuję do udziału w projekcie z własnej inicjatywy,
2) zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „„ChAT przyszłości” Zadanie 2 Realizacja programu
kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w
edukacji - moduł 1
3) podane dane są zgodne z prawdą,
4) zostałem poinformowany, iż projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
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