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 Bądź bezpieczny w szkole 
- bądź bezpieczny w życiu 

 

ZAPROSZENIE NA 

SEMINARIUM METODYCZNO-NAUKOWE 

upowszechniające projekt 

Bądź bezpieczny w szkole – bądź bezpieczny w życiu 
 

Projekt Bądź bezpieczny w szkole – bądź bezpieczny w życiu korzysta z dofinansowania o wartości 86 735,70 
EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. 

Celem Projektu jest opracowanie i uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji (z 
wyłączeniem VET) poprzez stworzenie programu szkolenia dla nauczycieli, scenariuszy rozmów/zajęć, 
zapewnienie modułu wspierającego i stworzenie publikacji podsumowującej projekt, a w konsekwencji 

przyczynienie się do zmniejszenia różnic społecznych (również w obrębie EOG). 
 

Szanowni Państwo, 

STAWIL Sp. z o.o. wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 z siedzibą Rzeszowie oraz Szkołą 
Podstawową nr 31 im. K. Pułaskiego z siedzibą w Rzeszowie serdecznie zapraszają na seminarium 
upowszechniające projekt „Bądź bezpieczny w szkole – bądź bezpieczny w życiu”. 

Celem Projektu jest opracowanie i uaktualnienie oferty kształcenia na różnych poziomach edukacji 
(z wyłączeniem VET) poprzez stworzenie programu szkolenia dla nauczycieli, scenariuszy rozmów/zajęć, 
zapewnienie modułu wspierającego i stworzenie publikacji podsumowującej Projekt, a w konsekwencji 
przyczynienie się do zmniejszenia różnic społecznych (również w obrębie EOG). Wartość dofinansowania 
w Projekcie to 102 042 EUR, w tym wartość dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu 
i Norwegii w ramach Funduszy EOG: 86 736 EUR. 

Seminarium stanowi okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczas wypracowanego rezultatu 
Projektu oraz dyskusji nad propozycjami rozwiązań w zakresie kolejnych planowanych rezultatów 
(scenariuszy dla nauczycieli, modułu wspierającego oraz publikacji). 

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.11.2022 r. w godzinach 12:00 – 16:30 w Apart Hotel 12 (ul. Podpromie 
12, 35-051 Rzeszów). 

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr: 17 30 700 90 lub mailowo na adres: besave@stawil.pl 
w terminie do 18 listopada 2022 roku do godziny 15:00. 

Liczba uczestników jest ograniczona – zapraszamy maksymalnie 2 osoby z instytucji. 

 

Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w seminarium. 


