Lekcje Europejskie na półmetku
Uczniowie zdobywają wiedzę i nagrody
Wraz z pierwszym dzwonkiem w pięciu województwach Polski Wschodniej rozpoczęły
się Lekcje o Funduszach Europejskich 2. Dotychczas zrealizowano 75 lekcji, w których
wzięło udział ponad 1 700 uczniów. W którym województwie uczniowie są najpilniejsi?
W tym roku zgłosiła się rekordowa liczba chętnych do zdobywania wiedzy na temat
wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej i zmian jakie dzięki nim zaszły. W
sumie Lekcje mają odbyć się w ponad 600 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jak wyjaśnia Joanna Gradowska, koordynator konkursu – zajęcia przeprowadzane są z
wykorzystaniem specjalnych komiksów opowiadających o zmianach w Polsce Wschodniej.
W komiksach znajdują się równieŜ łamigłówki, których rozwiązanie stwarza uczniom szansę
na otrzymanie upominków.
Województwo Podkarpackie liderem w zdobywaniu wiedzy
Lekcje o Funduszach Europejskich 2 nabrały tempa. Do tej pory najwięcej zajęć
przeprowadzono na Podkarpaciu. Tamtejsi nauczyciele zrealizowali juŜ 47 lekcji z udziałem
1191 uczniów, zdobywając znaczną przewagę i pozostawiając w tyle pozostałe regiony
Polski Wschodniej. Na drugim miejscu znalazło się Województwo Podlaskie z wynikiem 10
zrealizowanych lekcji, do których zaangaŜowało się 128 uczniów. Niewiele gorzej radzą
sobie uczniowie z Województwa Lubelskiego, którzy dotychczas mają za sobą 7
przeprowadzonych lekcji.
Kto powinien się zmobilizować?
Przyspieszyć powinni uczestnicy z województw świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego,
którzy dotychczas zrealizowali po 5 i 6 lekcji, a więc zajmują ostatnie pozycje. Wszystko
jednak moŜe się jeszcze zmienić. Trzeba jednak intensywnie zabrać się do pracy, poniewaŜ
do zakończenia drugiej edycji Lekcji o Funduszach Europejskich pozostało niewiele ponad 4
tygodnie.

Relacje z Lekcji w Polsce Wschodniej juŜ wkrótce na stronie internetowej konkursu
Do Biura Konkursu zaczęły juŜ spływać pierwsze materiały z realizacji zajęć. Przypominamy,
Ŝe nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w losowaniu atrakcyjnych nagród powinni do 31
października przesłać potwierdzenie przeprowadzenia lekcji. Podobnie jak w roku ubiegłym,
wybrane materiały będzie moŜna obejrzeć na stronie internetowej konkursu, pod adresem
www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja2 Rozstrzygnięcie „Lekcji o Funduszach Europejskich 2”
odbędzie się 19 listopada br.
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.

