KURSY METODYCZNE dla NAUCZYCIELI w
KRAJACH Unii Europejskiej
GRANT unijny COMENIUS / GRUNDTVIG pokrywa 100% kosztów
Celem programu COMENIUS jest podnoszenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji
europejskiej kadry oświatowej przedszkolnej i szkolnej, poprzez sfinansowanie udziału w
szkoleniach w krajach UE.
Celem programu GRUNDTVIG jest podnoszenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji
europejskiej kadry oświatowej w dziedzinie nauczania dorosłych, poprzez sfinansowanie udziału w szkoleniach w krajach UE.
Harmonogram - terminy składania formularzy aplikacyjnych w 2013 roku:

16 stycznia 2013 (wyjazdy na kursy od 1 maja 2013 do 31 sierpnia 2013)
30 kwietnia 2013 (wyjazdy na kursy od 1 września 2013 do 31 grudnia 2013)
17 września 2013 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2014 do 30 kwietnia 2014)
Dla kogo przeznaczone są granty akcji Comenius i Grundtvig?
Granty COMENIUS: Kandydaci powinni być zatrudnieni w jednej z następujących instytucji: przedszkole, szkoła
podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, szkoła ponadgimnazjalna o profilu zawodowym lub technicznym,
szkoła integracyjna lub dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zakład kształcenia nauczycieli i placówki
doskonalenia nauczycieli, organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę.
Granty GRUNDTVIG: osoby zaangażowane w szkolenie kadry edukacji dorosłych lub osoby posiadające kwalifikacje do
pracy w edukacji dorosłych, które zamierzają rozpocząć lub wznowić karierę w tym obszarze; osoby na dowolnym etapie
kariery, które pracują w niepełnym lub pełnym wymiarze godzin w dowolnym sektorze edukacji dorosłych (formalnej,
nieformalnej i pozaformalnej), z uwzględnieniem wolontariuszy i osób formalnie zatrudnionych.
Granty na kursy metodyczno-językowe przyznawane są m.in. nauczycielom języków obcych, nauczycielom
przekwalifikowującym się w celu nauczania danego języka obcego, a także - nauczycielom prowadzącym nauczanie
przedmiotu w języku obcym. Wymagana jest dobra znajomość danego języka obcego (B2).
Granty

Dofinansowanie kosztów szkolenia, utrzymania oraz podróży - pokrywa w praktyce 100% wszystkich kosztów
Grant wypłacany jest na kilka tygodni przed wyjazdem
Jak się za to zabrać? – Skontaktuj się z nami!

1. Jako przedstawiciel wielu zagranicznych szkół językowych polecamy najlepsze kursy metodyczne dla
nauczycieli w UE (m.in. dla nauczycieli HISTORII, SZTUKI, jęz. ROSYJSKIEGO i in. jęz. obcych)
2. Pomagamy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji grantowej.
3. Dokonujemy rezerwacji miejsca na wybranym kursie, a także – zakwaterowania i biletów lotniczych.
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