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O funduszach dostępnych w 2013 roku i o planach na kolejne lata
rozmawiali przedstawiciele instytucji oświatowych na seminariach
zorganizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct w
Piotrkowie Trybunalskim .

Uczestnicy spotkań, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim i
Bełchatowie dowiedzieli się jakie programy europejskie w dziedzinie
edukacji są jeszcze dostępne w 2013 roku. Mimo, że program „Uczenie
się przez całe życie „ oraz „ Młodzież w działaniu” wydają się już
bardzo popularne , nadal są szkoły, nauczyciele i instytucje z
otoczenia edukacji, które z nich nie korzystały . Jak pokazały ankiety
wypełniane przez uczestników, największym problemem wydaje się
znalezienie zagranicznego partnera i właściwe określenie zasad
współpracy. Również bariera językowa jest często wymieniana jako
czynnik powodujący rezygnację z projektów międzynarodowych. Warto
jednak próbować, bo korzyści dla młodzieży i nauczycieli są ogromne –
poznawanie
nowych
kultur,
rozwijanie
umiejętności
językowych,
podnoszenie kwalifikacji i rozwój osobisty , to tylko niektóre z wielu
wartości jakie przynosi realizacja projektów z udziałem zagranicznych
partnerów.
Tym,
którzy
chcą
jeszcze
powalczyć
o
fundusze
przypomnieliśmy, że w województwie łódzkim wciąż dostępne są środki z
Programu
Operacyjnego
Kapitał
Ludzki
na
projekty
współpracy
ponadnarodowej z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych.
Seminaria w Piotrkowie i Bełchatowie rozpoczęły cykl spotkań Punktu
Informacji Europejskiej Europe Direct w województwie łódzkim. Na
kolejne spotkania zapraszamy zgodnie z harmonogramem:
01.03.2013r. - Radomsko, ul. A. Krajowej 30, godz. 12.00 - 14.00
04.03.2013r.
godz.12.00 - 14.00

-

Tomaszów

Mazowiecki,

ul.

Św.

Antoniego

41,

06.03.2013r. - Opoczno, ul. Kwiatowa 1a, godz.12.00 - 14.00
07.03.2013r. - Wieluń, ul. Piłsudskiego 6, godz.10.00 - 12.00
07.03.2013r. - Pajęczno, ul. Kościuszki 76, godz.13.00 - 15.00
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tel. 44/649 76 62 lub na adres e-mail: ed@piotrkow.info.pl, podając
imię i nazwisko , instytucję oraz tel. kontaktowy.
Serdecznie zapraszamy!
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