REGIONALNY DZIEŃ INFORMACYJNY
PROGRAMU ERASMUS+
5 kwietnia 2018 r., Wrocław

PROGRAM

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej
(Dom Europy, parter), ul. Widok 10, Wrocław

9:00-10:00 Rejestracja uczestników

WARSZTATY REGIONALNE
Wybierz Jeśli chcesz stworzyć projekt edukacyjny, te warsztaty są właśnie dla
warsztat Ciebie! W inspirujący i kreatywny sposób przedstawimy możliwości
programu Erasmus+ i podamy przykłady projektów z każdego sektora.

10:00-11:30 Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Erasmus+ Kształcenie
i szkolenia zawodowe
Dla kogo? Zapraszamy nauczycieli, trenerów, członków kadry kierowniczej i po-

zostałych pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych oraz władze oświatowe i inne organizacje
działające w obszarze edukacji, opiekunów praktyk w przedsiębiorstwach lub w warsztatach szkolnych; doradców zawodowych, osoby
zajmujące się organizacją wyjazdów szkoleniowych, osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach
sektora publicznego i organizacjach pozarządowych.
W ramach projektów finansowane są: kursy, szkolenia, wymiany zagraniczne, budowanie partnerstw i współpracy między szkołami, staże i praktyki
zawodowe.

12:00-13:30 Erasmus+ Młodzież
Dla kogo? Zapraszamy młodzież i osoby pracujące z młodzieżą, przedstawicieli

organizacji, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się edukacją pozaformalną i działających w sektorze młodzieży, trenerów, nauczycieli,
przedstawicieli organizacji działających w obszarze edukacji.
W ramach projektów finansowane są: wymiany młodzieżowe, wolontariat
europejski, szkolenia, seminaria; międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe; projekty związane z rozwojem polityki młodzieżowej, w tym organizacja spotkań, debat.

14:00-15:30 Erasmus+ Edukacja dorosłych
Dla kogo? Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, szkół dla dorosłych, instytucji kultury prowadzących edukację dorosłych oraz urzędów i instytucji wspierające taką edukację.
W ramach projektów finansowane są: udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, job shadowing.

PROWADZĄCY: Agnieszka i Wojciech Szczepanik

PUNKT INFORMACYJNY
Tu dowiesz się więcej o programach,
akcjach i inicjatywach zarządzanych przez
Fundację Rozwoju Systemu Edukacji:
• Program Erasmus+ www.erasmusplus.org.pl
• Krajowe Biuro Programu eTwinning
www.etwinning.pl
• European Language Label www.ell.org.pl
• Krajowe Biuro Eurodesk Polska www.eurodesk.pl
• Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl
• Polskie Biuro Eurydice www.eurydice.org.pl
• Krajowe Biuro EPALE www.ec.europa.eu/epale
• Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy
Wschodniej i Kaukazu www.salto-youth.net/eeca
• Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
www.wymianymlodziezy.frse.org.pl
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
www.power.frse.org.pl
• Konkurs EDUinspiracje www.eduinspiracje.org.pl
• Platforma selfie+ www.selfieplus.frse.org.pl
• Zespół Ekspertów ECVET Polska
www.eksperciecvet.org.pl
• Europejski Portal Młodzieżowy
www.europa.eu/youth/pl_pl
• Czasopismo „Języki Obce w Szkole” www.jows.pl
• Kwartalnik „Europa dla Aktywnych”
www.europadlaaktywnych.pl

Program Erasmus+ to możliwości rozwoju
dla wszystkich. W ciągu siedmiu lat z jego
oferty skorzysta w sumie 4 mln osób w całej
Europie oraz 125 tys. instytucji.

ORGANIZATORZY i PARTNERZY:

PATRONAT MEDIALNY:

www.erasmusplus.org.pl/konferencjeregionalne

