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Informacja o publikacjach

Magdalena Turos

Publikacja ta jest przewodnikiem po kilkudziesięciu projektach edukacyjnych i projektach kształcenia zawodowego
realizowanych w Unii Europejskiej. Poszczególne rozdziały
dostarczają niezbędnych informacji, jakie należy posiadać,
aby móc przystąpić do opracowania i realizacji własnych
pomysłów. Wszystkie projekty i inicjatywy zostały pogrupowane w pięciu obszarach tematycznych (rozdziałach
obejmujących różnorodne obszary aktywności):
 Edukacja europejska w szkole, która realizowana jest najczęściej poprzez takie formy i działania, jak: lekcje europejskie, szkolne kluby europejskie, współpracę międzynarodową szkół, nowe
technologie dla szkoły, zarządzanie nowoczesną
oświatą, kształcenie kadr pedagogicznych;

wych w krajach Unii Europejskiej, projekty umożliwiające wymianę studentów i nauczycieli w ramach
doskonalenia;
 Rozwój zasobów ludzkich w Unii Europejskiej
– projekty kierowane na wsparcie potencjału ludzkiego w różnych środowiskach, ludzi w różnym
wieku i o różnym doświadczeniu zawodowym;
 Szukam szkoły – szukam pracy – rozdział ten
dostarcza wiedzy o obszernych i wielopoziomowych bazach danych, portalach i wortalach interneto wych, dzięki którym łatwiej znaleźć szkołę,
pracę, a także wiele istotnych informacji na temat
możliwości podnoszenia poziomu własnego
wykształcenia.
Opis każdego programu lub inicjatywy zawiera także
informacje praktyczne, takie jak: adresy instytucji prowadzących projekty, instrukcję wypełnienia wniosku,
opisy przykładowych projektów oraz kalendarz terminów dla wnioskodawców.

 Europa dla młodzieży – tak zatytułowany obszar
zbiera projekty dające młodzieży możliwość
współpracy, wymiany poglądów i doświadczeń
oraz inspiracji do twórczego działania;

Publikacja pomaga odnaleźć się w tej bogatej ofercie
i wybrać najbardziej optymalny program, poznać jego
możliwości po to, by przygotować własny projekt.

 Studia europejskie – to informacje o bazach danych na temat studiów europejskich w Polsce,
informacje o wymaganiach i ustaleniach prawnych
uznawania wykształcenia i kwaliﬁkacji zawodo-

Książka adresowana jest do całej społeczności szkolnej,
środowiska akademickiego, do instytucji pracujących
z młodzieżą poza szkołą, do pracowników i pracodawców oraz do wszystkich tych, dla których ustawiczny
rozwój i inwestowanie w rozwój zawodowy są ważne.
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Iwanowska-Maćkowiak Mariola. Programy edukacyjne i zawodowe w Unii Europejskiej. Vademecum dla szkół,
uczelni, pracowników i pracodawców. Stan prawny: kwiecień 2006. Warszawa: Wydawnictwo C.H.BECK, 2006.
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Chludziński Marcin, Przybylski Wojciech. Jak skutecznie napisać projekt socjalny. Poradnik dla potencjalnych
projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego.
Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2004.

Poradnik napisany przez dwóch specjalistów w zakresie zarządzania projektami europejskimi mimo skomplikowanej materii opracowany w sposób przystępny
i metodyczny.
Autorzy prowadzą czytelnika krok po kroku przez wszystkie etapy pracy metodą projektu. Właściwe przygotowanie wniosku o doﬁnansowanie wymaga dobrej orientacji
w strukturze dokumentów programowych. Dalsza część
książki wprowadza więc czytelnika w świat polityki
strukturalnej, omawia kierunki jej rozwoju, zasady i cele.
Szerzej omówione zostały instrumenty ﬁnansowe, m.in.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski
Fundusz Społeczny (podstawa prawna, zakres działania,
środki ﬁnansowe, procedura składania projektów, informacje o konkursach ﬁnansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, o sposobie przygotowania wniosków
o doﬁnansowanie projektów, przykłady projektów ﬁnansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego). Publikacja zawiera też słowniczek podstawowych pojęć.
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Encyklopedia Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod redakcja Konstantego A. Wojtaszczyka. Warszawa: WSiP, 2004.

Encyklopedia przeznaczona jest dla wszystkich, którzy
poszukują wyczerpującej informacji o strukturze i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej, o jej instytucjach, o prawie Unii Europejskiej i obowiązujących
procedurach, o funduszach strukturalnych, o tym, jak
funkcjonuje wspólny rynek i jakie jest jego oddziaływanie na gospodarki krajów członkowskich. Encyklopedia
zawiera około 1000 haseł omawiających m.in. zakres
integracji, strukturę instytucji, koncepcje integracji
(dawne i współczesne), role w procesie decyzyjnym organizacji lobbingowych, biogramy polityków, którzy
odegrali istotną rolę w procesie integracji Europy, tabele,
schematy, kalendarium integracji, indeks tematyczny.

Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Warszawa: Wydawnictwo Challange Seventeen Sp. z o.o., 2006.

Książka ta stanowi zwięzły przegląd projektów programów w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz projektów, m.in. programu „Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.
Przedstawione zostały najistotniejsze z punktu widzenia
potencjalnych beneﬁcjentów (w szczególności przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, organów
administracji rządowej) informacje, dotyczące planowanego zakresu priorytetów i działań, a także poziomu
wsparcia ﬁnansowego możliwego do uzyskania w ramach
tych projektów. Każdy z projektów zawiera stałe części,
takie jak: cel, beneﬁcjenci, projekt wspierany w ramach
działania, wartość projektu, poziom doﬁnansowania. ■

Autorka jest nauczycielem konsultantem
ds. bibliotek i informacji pedagogicznej
MSCDN Wydział w Warszawie, członkiem
zespołu redakcyjnego „Meritum”

Jest już jakoś tak na tym
świecie, że niektórzy ludzie
wymyślili, powiedzieli,
napisali coś przed nami.
Nie zawsze były to rzeczy dobre,
potrzebne czy też chociażby
prawdziwe. Jest już jakoś tak
na tym świecie, że niektórzy
ludzie nadal coś wymyślają,
mówią lub piszą. Więc może
należy się z tym zapoznać?
Ot, choćby po to, aby stwierdzić
czy warto było tracić czas
na przeczytanie ich.
Anonim

