Drogi Czytelniku,
Zapraszamy do newslettera MOB G.A.E!
Wydarzenia w projekcie możesz śledzić na następujących
stronach:http://www.mobgae.eu/
https://www.facebook.com/mobilitygae
https://twitter.com/MOBGAE
Jeśli chcesz przeczytać historie byłych uczestników zapraszamy tutaj:
http://www.mobgae.eu/category/mob-g-a-e-stories/
Jeśli chcesz opublikować swoją historię, prosimy o kontakt pod adresem
maciej.tylkowski@semperavanti.org lub mobgae@capulysse.fr
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Chętnie dołączymy Ciebie do naszej listy mailingowej. Na
bieżąco będziemy informować Ciebie o wydarzeniach w projekcie MOB G.A.E
Będziemy wdzięczni za opinie !
Miłej lektury!
Zespół projektu MOB G.A.E

Informacje podstawowe
MOB GAE - Mobilność jako źródło rozwoju osobistego i zawodowego, autonomii i
zdolności do zatrudnienia to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Programu Uczenie się przez całe życie. Liderem projektu jest Accademia
Europea di Firenze (IT) we współpracy z organizacjami z całej Europy: DEP
Institut, Oneco and Nexes (ES); EUROYOUTH and Rede Inducar (PT); GEB
(Germany); North West Academy & Intern Europe (UK); Cap Ulysse (FR); Semper

Avanti (PL); ZNI (Slovenia); Amadeus (AT); VUSTE ENVIS (CZ); Intercultural
Institute of Timisoara (RO); Paragon Europe (MT) oraz PLATO (CY).
Projekt MOB G.A.E. ma na celu ocenę i rozpowszechnianie wpływu
międzynarodowych doświadczeń w zakresie mobilności w ramach programów UE
na ich uczestników. W ramach projektu przeprowadzimy wywiady z byłymi
uczestnikami mobilności na temat ich rozwoju osobistego i zawodowego oraz
świadomości jako obywateli europejskich. MOB GAE ma na celu
rozpowszechnianie i wykorzystywanie historii, dobrych praktyk, pozytywnych
doświadczeń byłych uczestników w obrębie konsorcjum (przedsiębiorstw,
instytucji publicznych, organizacji pozarządowych)oraz organizacji goszczących i
wysyłających stażystów, które są zainteresowane poprawą jakości ich pracy.
AKTUALNOŚCI

Czerwiec - Listopad 2014

Przeprowadziliśmy 21 indywidualnych wywiadów z byłymi uczestnikami projektów
mobilności, w dwóch grupach fokusowych łącznie wzięło udział 9 osób. W całej
Europie ankietę on line wypełniło 2221 osób. Serdecznie dziękujemy za poświęcony
czas oraz wszystkie wartościowe odpowiedzi.

Opowiadania na blogu MOB G.A.E.
Na stronie projektu opublikowanych zostało już 170 historii. Jeśli jesteś byłym
beneficjentem projektu mobilności lub przedstawicielem firmy, która gościła
zagranicznych praktykantów podziel się z nami swoją historią!
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Semper Avanti:
maciej.tylkowski@semperavanti.org, Cap Ulysse: mobgae@capulysse.fr lub AEF:
volpi@aefonline.eu

Projekt MOB GAE (LLP-1-2013-1 kodu-IT-KA4-KA4MP) został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej - Lifelong Learning Programme of European Union. Publikacja odzwierciedla stanowisko autora i
Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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