W Polsce Wschodniej zakończyły się
Lekcje o Funduszach Europejskich
W pięciu województwach Polski Wschodniej dobiegły końca Lekcje o Funduszach
Europejskich 2 – inicjatywa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W drugiej odsłonie
tego przedsięwzięcia wzięła udział rekordowa liczba uczestników, bo aŜ 12 679
uczniów z 583 klas.
Zakończyła się druga edycja Lekcji o Funduszach Europejskich – projektu, który miał na celu
propagowanie wiedzy na temat wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
i zmian jakie dzięki nim zaszły, wśród uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W tym roku frekwencja była większa niŜ podczas pierwszej edycji przedsięwzięcia. Gdzie
odbyło się najwięcej Lekcji? Które województwo znajduje się na pierwszym, a które na
ostatnim miejscu?
Podobnie jak w roku ubiegłym, zajęcia inspirowane Funduszami Europejskimi największym
zainteresowaniem cieszyły się na Podkarpaciu, gdzie w ponad 150 klasach odbyły się
zajęcia z udziałem 3 396 uczniów. TuŜ za nim znalazło się województwo podlaskie, w którym
historie przemian jakie dzięki unijnym środkom zaszły w Polsce Wschodniej poznawało
3 118 uczniów w około 140 klasach. Trzecią pozycję zajęły szkoły z województwa
świętokrzyskiego. Tam liczba zaangaŜowanych w inicjatywę sięgnęła ponad 2 500.
W tegorocznej edycji Lekcji o Funduszach Europejskich najmniej uczniów wzięło udział
z województw warmińsko – mazurskiego (2157) i lubelskiego (1486).
Czas na podsumowanie
W sumie od września w tytułowe Lekcje zaangaŜowało się ponad 12 tys. uczniów z 583 klas.
Jak wyjaśnia Joanna Gradowska, koordynator konkursu – zajęcia przeprowadzane były
na podstawie specjalnych komiksów opowiadających o zmianach w Polsce Wschodniej.
Teraz spływają do nas materiały relacjonujące przebieg Lekcji, do tej pory otrzymaliśmy ich
ponad 700. Wśród nadesłanych materiałów znalazły się zdjęcia, prezentację oraz pisemne
prace
uczniów.
MoŜna
je
obejrzeć
na
stronie
internetowej
konkursu
www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja2.
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Wielki finał Lekcji o Funduszach Europejskich 2
JuŜ 19 listopada odbędzie się losowanie nagród. Upominki przygotowane przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego trafią do 25 nauczycieli, którzy zrealizowali lekcje o Funduszach
Europejskich. Ponadto wszyscy nauczyciele otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział
w inicjatywie.
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.
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