
Szkolenie: “Contact seminar ‘intercultural competences” 

 Termin wydarzenia: 12.10.2017 – 14.10.2017 

 Miejsce: Zandvoort aan Zee, Holandia 

Termin zgłoszeń: 

5 czerwca 2017 r. 

Tematyka i cele 

Międzysektorowe seminarium kontaktowe jest skierowane do nauczycieli szkół średnich 

ogólnokształcących i zawodowych w Europie.  Uczestnicy powinni pochodzić ze szkół / 

organizacji zajmujących się projektami dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Główny nacisk 

jest położony na kształcenie ogólne, ale także zawodowe, jeżeli dotyczy wyżej wspomnianej 

grupy wiekowej. 

Tematem seminarium jest walidacja kompetencji międzykulturowych za pomocą 

interaktywnych warsztatów, wykładów i przykładów dobrych praktyk przedstawianych przez 

głównych mówców. 

Cele wydarzenia to: 

 zdobywania wiedzy na temat kompetencji międzynarodowych i ich walidacji; 

 stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń; 

 nawiązywanie kontaktów zawodowych i nieformalna wymiana informacji, które 

mogłyby prowadzić do powstania nowych projektów; 

 znalezienie zagranicznych partnerów o podobnych zainteresowaniach i potrzebach 

projektowych, oraz szansą do rozwijania pomysłów na nowe projekty akcji KA2 w 

programie Erasmus+ a także w programie e-Twinning 

Więcej informacji na temat szkolenia będzie można znaleźć na stronie seminarium: 

http://www.erasmusplus.nl/tca-interculturalcompetences-oct2017 

Uczestnicy 

Szkolenie skierowane jest do: 

 dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół średnich ogólnokształcących; władz 

oświatowych i lokalnych. Wykaz instytucji uprawnionych znajduje się tutaj (uwaga: 

osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do 

aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną); 

organizacje rodziców, stowarzyszenia szkolne pracujące z imigrantami, osobami 

ubiegającymi się o azyl i uchodźcami. 

 zainteresowanych realizowaniem projektów strategicznych w sektorze edukacji 

szkolnej programu Erasmus+; 

 władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. 

http://www.erasmusplus.nl/tca-interculturalcompetences-oct2017
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/Eplus_wykaz_org_uprawnionych_KA2_SE_2016_PL_-KA201_KA219.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/2015_osoby_fizyczne_nieuprawnione_do_udzialu.pdf
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/2015_osoby_fizyczne_nieuprawnione_do_udzialu.pdf


W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji 

odpowiadają tematyce i celom wydarzenia. 

Dysponujemy 3 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników. 

Zgłoszenia 

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

Warunki uczestnictwa 

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+. 

Koszt udziału w szkoleniu oraz pobytu pokrywają organizatorzy. 

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia. 

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do 

miejsca odbywania się wydarzenia. Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym 

uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu 

sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów. W 

przypadku podróży na terenie Polski limit wysokości kosztów podróży wynosi 600 pln. 

Proszę zapoznać się z regulaminem. 

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Małgorzaty Dybały 

mdybala@frse.org.pl 

Rejestracja 

 

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/b989097cabbc4c93e94595fe1f32e0db
http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2015/02/regulamin_zwrotu_kosztow_podrozy.pdf
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/b989097cabbc4c93e94595fe1f32e0db

