ТРАНСКОРДОННА ОСВІТНЯ КАМПАНІЯ ДЛЯ ШКІЛ

У РАМКАХ ДНЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ 2015
ОРГАНІЗАТОР – ПРОГРАМА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ПОЛЬЩА-БІЛОРУСЬ-УКРАЇНА 2007-2013

ІДЕЯ
Запрошуємо школи, що знаходяться на території Програми1, до участі в
кампанії з промоції транскордонної співпраці, метою якої є культурна та
освітня інтеграція дітей та молоді з прикордонних регіонів. Кампанія
стартує 4 березня 2015 р. Щоб приєднатись до кампанії, потрібно виконати
4 завдання, вказані у заявці. Всі учасники одержать комплект навчальних
матеріалів про транскордонну співпрацю а також чудовий набір
промоційних матеріалів нашої Програми.
Найкращі команди з Польщі, Білорусі та України будуть запрошені до участі
у фіналі змагань, що відбудеться у вересні 2015 року у Польщі. (Свято
територіального співробітництва - День Європейської Співпраці відзначається 21 вересня, фінал відбудеться за тиждень до цієї дати або
тиждень після неї.) Організатори кампанії забезпечують учасникам всі
витрати, пов’язані з участю у фіналі, в тому числі транспорт, проживання та
харчування.

1

У Польщі: Подляське, Мазовецьке, Любельське та Подкарпатське воєводства. У Білорусі: Гродненська,
Брестська, Мінська та Гомельська області. В Україні: Волинська, Львівська, Закарпатська, Рівненська,
Тернопільська та Івано-Франківська області.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ
Крок 1 – школа збирає команду з 4 дітей (від 12 до16 років) та вчителя
(капітана команди).
Крок 2 – команда виконує завдання, перелічені в заявці, яку можна
завантажити на сторінці Програми www.pl-by-ua.eu (команді може
допомагати весь клас).
Крок 3 – не пізніше, ніж 4 травня 2015 року капітан команди надсилає
заповнену заявку.
Школи з України надсилають заявку на адресу Представництва СТС у
Львові:
Олена Зубрицька
ІЦ СТС «Добросусідство»
вул.Тиктора, 5
м.Львів 79007
Україна
На конверті вкажіть: День Європейської Співпраці 2015
Крок 4 – СТС та Представництва у Бресті та Львові оцінюють заявки згідно з
оціночною шкалою, розміщеною на сторінці Програми www.pl-by-ua.eu.
Результати оцінки буде оголошено до 29 травня 2015. Також буде
оголошено попередню програму змагань та попереднє місце проведення
фіналу конкурсу (готель з відпочинковою інфраструктурою). Найкращі
команди одержать запрошення і повинні підтвердити свою участь . В сумі
кожну країну представлятиме по 8 команд (96 учнів та 24 вчителя).
Крок 5 – учасники з України та Білорусі отримують організаційну допомогу
у підготовці документів на візу.
Крок 6 – автобуси забирають учасників, команди зустрічаються і
розпочинається транскордонний фестиваль шкіл!

ДЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СПІВПРАЦІ
День Європейської Співпраці припадає на 21 вересня і відзначається
щороку в країнах ЄС а також у країнах, які з ним ними межують. Метою
цього свята є промоція понад 20 років територіального співробітництва в
Європі, в якій беруть участь також прикордонні регіони та міста. Фінал
змагань і спільне розміщення капсули часу стануть одними із заходів в
рамках Дня Європейської Співпраці 2015 року. Фільм про змагання шкіл в
2013
можна
переглянути
на
сторінці
https://www.youtube.com/watch?v=DhqPI70u55A Інформацію про інші
заходи, що відбувались у Європі в 2014 році, можна знайти за адресою:
www.ecday.eu

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИТРАТИ
Школи не несуть жодних витрат у зв'язку з участю у кампанії. Організатори,
так само як під час змагань 2013 року, покривають усі витрати, пов'язані з
участю у фіналі (переїзд автобусом, харчування в дорозі і на місці,
проживання в готелі, нагороди, інвентар для ігор, елементи капсули часу та
інше).

ОРГАНІЗАТОР ОСВІТНЬОЇ КАМПАНІЇ
Організатором кампанії є Спільний технічний секретаріат Програми
Транскордонного Співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2007 - 2013
у співпраці з Брестським Транскордонним Інфоцентром (Представництво
Спільного технічного секретаріату у Бресті) та Інформаційним Центром
Сприяння
Транскордонному
Співробітництву
«Добросусідство»
(Представництво у Львові ).
З питаннями, що стосуються участі українських шкіл, звертайтеся до:
Олена Зубрицька, тел: + (0322) 61 02 59, електронна пошта:
olena.zubrytska@pl-by-ua.eu
Щодо участі польських шкіл: Andrzej Słodki, тел: +48 (22) 3783131, ел.
пошта: andrzej.slodki@cpe.gov.pl

Щодо участі білоруських шкіл: Максим Алданов, тел.: + 375 162 53 31 55,
електронна пошта: brest@pl-by-ua.eu

