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Zaproszenie na szkolenie:  

-  nowy program edukacyjny 

Unii Europejskiej 
 

 

Polskie Forum Edukacji Europejskiej w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej  

i Biblioteka Akademicka w Katowicach zaprasza na bezpłatne szkolenie nt. działań 

edukacyjnych w ramach programu ERASMUS + sektor Młodzież, które odbędzie się w dniu 

24. 04. 2014  w  CINiBA w Katowicach ( ul. Bankowa 11a) od 9.00 do 17.00.  

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  

„Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, 

Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych 

programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. 

Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.Największy nacisk w 

nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu 

umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.  

Dlatego też na szkolenie zapraszany  wszystkich młodych ludzi (uczniów, 

przedstawicieli grup nieformalnych młodzieży), osoby zaangażowane  

w pracę z młodzieżą (nauczycieli, pedagogów, pracowników domów/ośrodków kultury, 

bibliotekarzy) osoby działające w stowarzyszeniach i fundacjach. Zapraszamy serdecznie 

również tych, którzy chcą rozwijać swoje pasje i mają pomysł na działanie.  

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jaka jest struktura programu Erasmus+ 

sektor Młodzież, jak można z niego skorzystać oraz jakie są zasady przygotowywania  

i realizacji projektów. 
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Szkolenie poprowadzi :  

Janusz Gorol, wiceprezes Polskiego Forum Edukacji Europejskiej, trener, doradca przy ośrodku 

szkolącym nt. działań młodzieżowych programu Erasmus+,  konsultant programu „Młodzież w 

działaniu” w  latach 2007-2013. oraz  trener ośrodka szkolącego na temat programu ERASMUS+ 

sektor Młodzież. 

 

  Szkolenie jest finansowane ze środków programu „Młodzież w działaniu”. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały. 

Uczestnicy docierają na szkolenie na własny koszt.  

 Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na załączonym formularzu 

elektronicznym  do dnia 21 kwietnia  2014r,  do godz.  13.00.  

 Formularz zgłoszeniowy :  https://docs.google.com/forms/d/10b39xsJ-

eydexzrHHeT2xJB--6wBcU3cTEzShQcxxDk/viewform  

 

  Uczestnicy i uczestniczki zostaną wybrani/wybrane na podstawie 

wypełnionych aplikacji  

 Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane 

drogą mailową do dnia  22 kwietania b.r 

 Dodatkowych informacji udziela:  Janusz Gorol e-mail: Janusz@pfee.org.pl ,  

tel. +48 600 975 694  

                                             

 

 

 

*Szkolenie jest współfinansowane ze środków programu „Młodzież w działaniu” w ramach 

zadania: Szkolenia regionalne i inne działania podnoszące wiedzę nt. realizacji projektów  

w programie „Młodzież w działaniu” i w ramach działań młodzieżowych dostępnych  

w kolejnej edycji programu edukacyjnego”. 
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