Gmina Brodnica i Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) przy Szkole Podstawowej im. Hymnu
Narodowego w Brodnicy oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie
zorganizowali w dniu 9 stycznia 2018 roku [wtorek] w godzinach od 15.30 - 18.00 - II SPOTKANIE
DORADCZE Z ZAKRESU PARTNERSTWA LOKALNEGO: "Wspólne wypracowanie Zasad współpracy
i Regulaminu Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej
w celu wspierania LOWE przez partnerów lokalnych"
GŁÓWNYM CELEM SPOTKAŃ DORADCZYCH jest budowanie partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych
w oparciu o model LOWE oraz zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez
całe życie.
W styczniowym spotkaniu aktywny udział wzięli m.in. doradcy i eksperci Fundacji OIC Poland
z Lublina (Grantowdawcy), przedstawiciele Gminy Brodnica, Dyrektorzy Szkół Podstawowych z gm.
Brodnica, przedstawiciele Biblioteki Publicznej i Ośrodka Pomocy Społecznej, Rady Rodziców, radni
i sołtysi, przedsiębiorcy a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Bardzo dziękujemy Państwu za udział i chęć współpracy z LOWE i na rzecz LOWE!
MODEL LOWE OPIERA SIĘ NA WSPÓŁPRACY PARTNERÓW [zaufaniu, wzajemności i komunikacji,
potencjałach i zasobach każdego z partnerów], którzy w sposób zaplanowany, konsekwentny i trwały,
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i rozwiązań - są autorami i realizatorami określonych
przedsięwzięć, usług edukacyjnych tworzonych z myślą o osobach dorosłych.
LOWE pełni rolę sieciującą i wspierającą dla promowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych.
KORZYŚCI ZE SPOTKANIA:
- realne szanse na rozwijanie partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia ustawicznego osób
dorosłych w gminie Brodnica,
- oszacowanie zasobów każdego z obecnych na spotkaniu partnerów,
- zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych różnych grup społecznych.
Kolejne obszary współpracy, kierunki planowanych działań będą omawiane i umacniane na kolejnych
spotkaniach partnerstwa lokalnego [06.02, 05.03,05.04].
Już warto wpisać terminy w swoje kalendarze.
Miejmy wpływ na jakość życia w naszej gminie i najbliższej okolicy!

Spotkanie zrealizowane w ramach przedsięwzięcia "Smart LOWE, czyli Lokalny Ośrodek Wiedzy i
Edukacji w gminie Brodnica". Projekt grantowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś
priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14
Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

