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WSPÓŁPRACY Z WĘGRAMI CIĄG DALSZY

   11 lipca 2012 r. wspólny projekt oświatowy Gminy Siewierz i partnerskiego miasta Edelény na Węgrzech
uzyskał akceptację Fundacji  Rozwoju Systemu Edukacji  na dofinansowanie w ramach akcji  Comenius
Partnerskie Projekty Regio, będącej częścią unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”.
Nasz wniosek o tytule „The exchange of experiences through the development of ecological and cultural
awareness of the young generation” znalazł się w gronie 34 przedsięwzięć z całej Polski, które uzyskały
dofinansowanie.
   Celem Comenius Regio jest  wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji  poprzez promowanie
współpracy między lokalnymi i regionalnymi jednostkami oświatowymi w Europie, co w konsekwencji
doprowadzi do wzbogacenia oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Comenius
Regio  dają  możliwość  wzajemnego  uczenia  się,  wymiany  najlepszych  praktyk,  rozwijania  struktur
współpracy międzynarodowej i realizacji innowacyjnych pomysłów.
W Comenius Regio mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z co najmniej
jedną  szkołą  uprawnioną  do  udziału  w  programie  Comenius  oraz  co  najmniej  jedną  instytucją  lub
organizacją  działającą  w  danym  regionie  w  obszarze  edukacji  (np.  kluby  młodzieżowe,  sportowe,
stowarzyszenia rodziców, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli).  W naszym projekcie uczestniczą
dwie grupy podmiotów: siewierska – Gmina Siewierz, Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół w Siewierzu,
Przedszkole Publiczne, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka publiczna, węgierska
– Gmina Edelény, Grekokatolicka Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Edelény oraz Gminna Biblioteka.
   Celem  głównym  projektu  jest  wzbogacenie  warsztatu  pracy,  poprawa  jakości  kształcenia  oraz
zwiększenie świadomości ekologicznej i kulturowej w śród nauczycieli. Uczenie się od siebie nawzajem,
zaznajamianie się z przykładami dobrych praktyk na polu edukacji pomoże stworzyć nowe i innowacyjne
metody w edukacji. Kolejny cel projektu stanowi promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych
u dzieci i młodzieży z terenu Gminy Siewierz i Edelény poprzez zacieśnienie współpracy między różnymi
instytucjami działającymi na rzecz edukacji w regionie i Europie. Ta współpraca i wymiana doświadczeń
będzie skupiona na 6 obszarach tematycznych.
   Uczestnikami projektu będą dyrektorzy, nauczyciele ze szkół partnerskich i przedszkoli, przedstawiciele
urzędu miasta odpowiedzialni za edukację w obu miastach, pracownicy bibliotek oraz centrów kultury jak
również ich dyrektorzy, będą spotykać się i współpracować podczas 6 wizyt - 3 w Polsce i 3 na Węgrzech.
Na koniec powstanie poradnik metodyczny dla nauczycieli oraz przewodnik o tematyce ekologicznej dla
uczniów (oba w wersji drukowanej i elektronicznej).
Rzeczowa realizacja projektu rozpoczyna się około listopada 2012 roku i trwać będzie co najmniej do maja
2014 roku. Budżet projektu wyniesie maksymalnie 30 000 EUR, z czego 27 500 EUR stanowić będzie
dofinansowanie Komisji Europejskiej (poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji).
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