Seminarium "Fundusze na edukacje w 2013 roku" - podsumowanie
Wpisany przez Anna Jędrzejewska
wtorek, 12 marca 2013 09:22

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 . W ciągu dwóch tygodni odwiedziliśmy siedem
powiatów
województwa
łódzkiego:
piotrkowski,
bełchatowski,
radomszczański, tomaszowski, opoczyński, wieluński i pajęczański.
Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 170 przedstawicieli szkół,
samorządów i organizacji pozarządowych.

Uczestnicy spotkań 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
z
zakresu
wyrównywania szans edukacyjnych.

W organizację spotkań włączyły się Regionalne Ośrodki Europejskiego
Funduszu Społecznego z Piotrkowa Trybunalskiego i Sieradza. W
spotkaniach wzięli udział Jakub Głębowski oraz Sylwia Olbińska.
Ofertę Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct i programy
edukacyjne Unii Europejskiej zaprezentowały Małgorzata Kociniak i
Bernadeta Banaszczyk.
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Punkt
Informacji
Europejskiej
udziela
bezpłatnych
konsultacji
dotyczących
możliwości
finansowania
projektów
w
ramach
dostępnych
programów
europejskich.
Zapraszamy
do
kontaktu
mailowego
:
europedirect-piotrkow@piotrkow.info.pl
oraz
telefonicznego 44/649 76 62 .
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