Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii
Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Jest
realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r. Polskie instytucje mogły z
niego korzystać już od 1998 roku.
Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku
pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i
doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej
odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także
mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy
zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili
swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy
tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych
oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach
europejskich.
http://www.leonardo.org.pl/
Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera
międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za
granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni,
stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami
zagranicznymi.
http://www.erasmus.org.pl/
Program „Młodzież w działaniu” to program Unii Europejskiej wspierający
uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest
skierowany przede wszystkim do młodych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób
pracujących z młodzieżą, dla których edukacja pozaformalna to wspaniała szansa
indywidualnego rozwoju oraz zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych we
współczesnym
świecie.
Program
umożliwia
nawiązywanie
kontaktów
międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich
działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu
rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.
http://www.mlodziez.org.pl/
Comenius jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez
całe życie” (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:
partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji
wspólnego projektu); uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia
stażu w roli asystenta).
http://comenius.org.pl/
Jean Monnet (ang. Jean Monnet programme) - część programu Lifelong Learning
Programme dotycząca edukacji na obszarze Unii Europejskiej. Nazwę otrzymał na
cześć żyjącego na przełomie XIX i XX w. francuskiego polityka i ekonomisty,
architekta wspólnot europejskich - Jean’a Monnet’a.
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc88_en.htm

Tempus jest programem pomocowym Unii Europejskiej wspierającym reformę
sektorów szkolnictwa wyższego w krajach-beneficjentach (podnoszenie jakości
nauczania w szkołach wyższych i modernizację instytucji szkolnictwa wyższego) oraz
przyczyniającym się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami wyższymi w
krajach UE i krajach partnerskich (kraj partnerski to kraj-beneficjent, czyli kraj
korzystający z pomocy oferowanej przez program TEMPUS).
http://tempus.org.pl/
Erasmus-Mundus jest programem scentralizowanym co oznacza, że informacje
zamieszczane na stronach biur krajowych mają charakter odtwórczy i są
opracowywane w oparciu o informacje i dokumenty zamieszczone na podstawowej
stronie programu administrowanej przez Komisję Europejską.
http://erasmusmundus.org.pl/
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) jest szansą dla
każdego młodego człowieka niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania,
przekonań politycznych czy stanu zdrowia.
Każdy młody człowiek w wieku 18 -30 lat może zostać wolontariuszem.
Wolontariusz nie musi mieć żadnych kwalifikacji ani doświadczenia, nie musi znać
żadnego języka obcego na określonym poziomie (o ile nie wymaga tego Organizacja
Goszcząca – gospodarz projektu i Organizacja Wysyłająca, która przeprowadza
rekrutację). Jedynymi kryteriami są tu silna motywacja, wiek i obywatelstwo jednego
z Krajów Programu (lub – dla wolontariuszy spoza Krajów Programu – posiadanie
karty czasowego/stałego pobytu).
http://www.wolontariat.org.pl/
Biuro Młodzieży koordynuje i monitoruje realizację Strategii Państwa dla Młodzieży
na lata 2003 - 2012. Współpracuje w tym zakresie z innymi resortami, jednostkami
samorządu terytorialnego, instytucjami pracującymi na rzecz młodzieży i
organizacjami pozarządowymi szczególnie młodzieżowymi.
http://www.yforum.pl/
European Youth Forum
Independently established by youth organisations, the European Youth Forum is made
up of more than 90 National Youth Councils and International Non-Governmental
Youth Organisations, which are federations of youth organisations in themselves. It
brings together tens of millions of young people from all over Europe, organised in
order to represent their common interests.
Representation, internal democracy, independence, openness and inclusion are among
the main principles for the functioning of the European Youth Forum and its Member
Organisations.
Be the voice of young people in Europe, where young people are considered as equal
citizens, and are supported and encouraged to achieve their fullest potential as citizens
of the World.
The European Youth Forum represents and advocates for the needs and interests of all
young people in Europe, through their positive and active participation.
http://www.youthforum.org/
Przewodnik dla młodzieży i nauczycieli po najciekawszych projektach
finansowanych przez UE. http://notes.e.org.pl/

Europa Media PSC is Europe's leading provider of training programmes and courses
on EU project design and implementation. Since our inception we have organised
over 100 trainings attended by more than 5000 participants. We have created a
comprehensive portfolio of training programmes designed to simplify EU project
management. The training courses vary in their level of difficulty, length and theme,
but there is one common feature: Our courses are always based 100% on experience.
http://www.eutrainingsite.com/
Więcej informacji na stronach:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
http://youth-partnership.coe.int/youth-partnership/

