Portal informacyjny - Wiadomości Wałbrzyskie - Boguszów-Gorce Czarny Bór Głusz... Page 1 of 2

« powrót do strony głównej

Imieniny: Bożeny, Drogomira, Zenona
środa, 22 grudnia 2010 r. / 355 dzień roku

» PO CIĘŻKIEJ I DŁUGIEJ CHOROBIE DZISIAJ POPOŁUDNIU ZMARŁ STANISŁAW ANACKO, BYŁY ZAWODNIK GÓRNIKA. MIMO TO W ŚRODĘ KOSZYKARZE GÓRNIKA WAŁBRZYCH I NOWE MIASTO ZAGRAJ

» Aktualności

» Bruksela gości przedstawicieli Dolnego Śląska

• Zebraliśmy blisko 40 tysięcy złotych na obiady dla dzieci

17.12.2010 00:26 / odsłon: 57 / komentarzy: 0

Przedstawiciele Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli

• Przywieźli dary dla domów dziecka

w Wałbrzychu pojechali do Brukseli, aby wziąć udział w projekcie „Economic Educational
Territorial - Structure" („ET-struct").

• Wigilia na Białym Kamieniu
• Ratują turystów, którzy zaginęli w górach
• W końcu wpał w ręce policji

Kliknij, aby powiększyć

• Odwilż, ale wciąż ślisko
• Koalicja PO - SLD pokazała siłę

» Sport
• Zmarł Stanisław Anacko. Mimo to zagrają dla Niego
• Dziewczyny z Energetyka najlepsze
• Odliczają dni do Biegu Gwarku
• Akcja Charytatywna - Gramy dla Staszka
• Będą walczyć o pieniądze na sport
• Protest wałbrzyskich sportowców
• Nie – dla rasizmu w sporcie

» Kultura

fot. Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli

• Poetycka Wigilia
Pierwszego dnia spotkań odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego, podczas którego miała
miejsce prezentacja postępów w projekcie, jak również omówienie bieżących spraw dotyczących
projektu. Ustalono szczegóły dotyczące następnych etapów projektu, które mają wejść w życie w

• Kabaret na Kanapie Teatralnej
• Sudan za zdjęciach Wojciecha Grzędzińskiego

najbliższym czasie. Najwięcej pytań pojawiło się w trakcie dyskusji na temat tej części projektu,
które celem jest stworzenie dwóch narzędzi edukacyjnych wspierających regionalne

• Zobacz wystawę pięknych lalek

przeobrażenia. Na tym etapie projektu planowane jest stworzenie Podręcznika Zarządzania
zmianami „ET-Academy" oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania Treścią „ET-LearnTrain" -

• Znamy laureata Pióra Fredry

czyli zestawu rozwiązań on-line ułatwiających kształcenie zawodowe. Tworząc te narzędzia brane
będą pod uwagę regionalne potrzeby każdego z partnerów. Postanowiono, że informacje na temat

• Cichoński, Greene i Price
• Spotkanie z autorem książki Jerzym Rostkowskim

postępów w projekcie i spotkań organizowanych pod tym kątem będą przesyłane do grup osób
poza partnerami, ale będącymi bezpośrednio zainteresowanymi rozwiązaniami w ramach projektu.
Drugiego dnia, odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, na którym
pokazano multimedialną prezentację projektu „ET-struct" oraz materiały promujące projekt,
Wałbrzych oraz cały region Dolnego Śląska. „(...)Uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach to
niebywała szansa na promocję Dolnego Śląska oraz Wałbrzycha na arenie międzynarodowej..." podsumował wyjazd Rafał Kieca.

» Gospodarka
• Bruksela gości przedstawicieli Dolnego Śląska
• Złóż wniosek - masz tylko dwa dni
• Mo - Bruk w ścisłej czołówce inowacyjnych firm w Europie

Redakcja
Poleć ten tekst znajomym, wyślij im poniższy adres lub ustaw go w opisie swojego Gadu-Gadu:
http://www.wiadomosciwalbrzyskie.pl/3298,.html

• Kup fotel w Teatrze Lalki i Aktora
• Otwierają kolejne zakłady w podstrefach
• Będą budować wschodnią obwodnicę
• Mega dofinansowanie na remont dróg

Inne teksty o podobnej tematyce:
» Zebraliśmy blisko 40 tysięcy złotych na obiady dla dzieci (22.12.2010 01:48)
» Zmarł Stanisław Anacko. Mimo to zagrają dla Niego (21.12.2010 16:37)
» Przywieźli dary dla domów dziecka (21.12.2010 16:26)
» Dziewczyny z Energetyka najlepsze (21.12.2010 00:43)
» Wigilia na Białym Kamieniu (21.12.2010 00:36)
» Ratują turystów, którzy zaginęli w górach (21.12.2010 00:16)

• Gang złodziei samochodowych rozbity

Słowa kluczowe: Wałbrzych Bruksela projekt Economic Educational Territorial - Structure

• Przywracają ruch na kolejnych drogach

» Region

• Koń w komendzie policji
• Świdnickie też walczy z zimą. Więszkość dróg przejezdnych

Dodaj opinię:

• Nigeryjczyk bez papierów
• Będzie im łatwiej
• Uprowadzili i zabili Artura. Grozi im dożywocie
Kod z obrazka:
*Pole wymagane

Nick:
*Pole wymagane

» Kalendarium wydarzeń

+ dodaj wydarzenie
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