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Ми бажаємо бути серед 100 кращих шкіл
Конкурс для шкіл «Відкрита Польща»
Фундація
Central
European Academy Studies and
Certifications,
Польща
у
співпраці
з
Національною
мережею трансферу технологій
МОН
України
та
за
інформаційної
підтримки
Європейського
Центру
ім.
Роберта Шумана і Мережі
пунктів
Європейської
Інформації
Europe
Direct
оголошує конкурсний відбір
середніх навчальних закладів
України для участі у проекті
Відкрита Польща.
Тривалість
проекту:
2014-2020 роки
Мета
проекту:
залучення СЗОШ до процесу
Євроінтеграції,
створення

моделі сучасної європейської освіти та впровадження її на базі кращих
українських шкіл, співпраця та обмін досвідом між представниками
українського та європейського освітніх середовищ.
Для участі у відборі необхідно:
1. Заповнити аплікаційну форму до 24 листопада включно.
2. Надіслати візитну картку закладу (структурні підрозділи,
напрямки роботи, досягнення, перспективи розвитку до 2020 року – до
2 стор. А4).
За підсумками конкурсу будуть обрані 100 кращих шкіл, які
стануть закладами-партнерами Фундації CEASC та отримають
можливість брати участь в спільних європейських проектах.
Контактна
особа:
Надія
Козицька,
e-mail:
school.poland@gmail.com, тел.+380630321952
Етапи конкурсу «Відкрита Польща»:
– до 24 листопада необхідно подати заповнену аплікаційну
форму та візитну картку закладу;
– 8 грудня – підбиття підсумків конкурсу;
– 22 грудня – старт перших проектів для 100 кращих шкілпартнерів Фундації CEASC.
Вперед до перемоги!
Редколлегия:
Черненко Ольга
Горусев Святослав
Контакты:
69013, г. Запорожье, ул. Военстрой, 13

Пройти интенсивное обучение - Играть в игру "Медіазнайко" - Жми на баннер!

22 полезные комбинации клавиш для Windows,
за которые ты захочешь сказать «спасибо»!
Если ты ещё не знаком с этими полезными сочетаниями клавиш на клавиатуре — ты останешься очень
доволен! – сообщает сайт http://takprosto.cc/ . Ведь с этими картинками ты оптимизируешь работу над
заданиями медиаобразовательного проекта «Вестник Мечты – новый формат» и больше не будешь
отвлекаться на разные технические мелочи. Создатели Windows делали свою программу для людей, они
учли, что применять комбинации клавиш — чрезвычайно удобно. Делай работу быстрее и легче!

Совершенствуемся! Растем! Не останавливаемся! Стремимся к победе! Делимся самой актуальной
информацией! Выходим на связь с обучающим центром Медиахолдинга «ВМ-НФ»! Добавляемся в группу
единомышленников Портала школьной прессы ЗУВК №19 !!! http://vk.com/club4820439

