Dobiegła końca rekrutacja do
„Lekcji o Funduszach Europejskich 2”
W inicjatywie weźmie udział rekordowa liczba uczestników

Przeszło 15 800 tys. uczniów weźmie udział w „Lekcji o Funduszach Europejskich 2” to wynik zakończonej z sukcesem rekrutacji do konkursu, którego organizatorem jest
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Zainteresowanie przedsięwzięciem było jeszcze
większe niŜ w roku ubiegłym. Do udziału zgłosiła się rekordowa liczba uczestników.
TuŜ po wakacjach, w blisko 160 szkołach z pięciu województw Polski Wschodniej odbędą się
45 minutowe zajęcia o Funduszach Europejskich. Będzie to juŜ druga edycja edukacyjnego
projektu, jaki rok temu zainicjowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kontynuacja
ubiegłorocznego przedsięwzięcia to wynik pozytywnych opinii ze strony zarówno nauczycieli
jak i uczniów. Wyniki trwającej do końca czerwca 2012 roku rekrutacji okazały się
niespodzianką dla samych organizatorów.
Ku naszemu zaskoczeniu „Lekcje o Funduszach Europejskich 2” w tym roku cieszyły się
jeszcze większym zainteresowaniem. Do siedziby konkursu przyszło o 66 proc. więcej
zgłoszeń, niŜ podczas pierwszej edycji. W rezultacie odbędzie się o ponad 55 proc. więcej
tytułowych zajęć. Cieszymy się, Ŝe „Lekcja o Funduszach Europejskich” nie traci na
zainteresowaniu, ale nadal przyciąga setki uczestników, zarówno tych, którzy w konkursie
brali udział w ubiegłym roku jak i takich, dla których będzie to zupełnie nowe doświadczenie mówi Joanna Gradowska, koordynator konkursu.
Gdzie odbędzie się najwięcej Lekcji?
Konkurs szczególnie zaciekawił Podkarpacie. Stąd zgłosiło się ponad 26 proc. uczestników,
co przekłada się na liczbę aŜ 4175 uczniów. Zainteresowanie innych województw jest
rozłoŜone równomiernie wahając się w granicach 15 – 24 proc. Początkowo najmniej
zgłoszono szkół z województwa podlaskiego. Jednak formularze, które w ciągu ostatnich
dwóch tygodni lawinowo docierały do biura konkursu, z tego województwa, sprawiły, Ŝe
uplasowało się ono na drugim miejscu.

Gimnazjum vs. szkoły ponadgimnazjalne
Na tym poziomie rywalizacja okazała się bardzo wyrównana. Początkowo spodziewaliśmy
się, Ŝe to szkoły ponadgimnazjalne liczniej wezmą udział w projekcie, ze względu na
poruszaną tematykę i poziom trudności konkursowych zadań. Ostatecznie formuła inicjatywy
okazała się atrakcyjna zarówno dla młodszych jak i starszych uczniów. Minimalną przewagą
- 57 do 43 proc. – więcej zgłoszeń napłynęło z gimnazjów – dodaje Joanna Gradowska.
Nie zabraknie nagród!
Dodajmy, Ŝe formuła „Lekcja o Funduszach Europejskich 2” będzie taka sama jak w roku
ubiegłym. Aktywni uczniowie w trakcie zajęć będą mogli otrzymać upominki ufundowane
przez ministerstwo, natomiast nauczyciele, którzy zrealizują 45 – minutowe zajęcia, a
następnie prześlą potwierdzenie przeprowadzenia lekcji, wezmą udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród oraz otrzymają certyfikat potwierdzający udział w inicjatywie.
Wszystkim uczestnikom, którzy w nowym roku szkolnym zmierzą się z zagadnieniami
Funduszy Europejskich, Ŝyczymy udanych wakacji. Odpoczywajcie i nabierajcie sił na
zdobywanie wiedzy w nowym roku szkolnym – podsumowuje Joanna Gradowska.
Patronat nad konkursem objęły magazyny Cogito i Victor Gimnazjalista. Więcej informacji o
projekcie
Ministerstwa
Rozwoju
Regionalnego
moŜna
znaleźć
na
stronie:
www.PolskaWschodnia.gov.pl/lekcja2.

