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Partners | alle Overheden die partner zijn van het Interreg III
A-programma France-Wallonie-Vlaanderen.

Partner | Service de documentation et d’information pédagogique de
Revin (F).

Totaal budget | € 363.285,00 waarvan € 166.437,00 EFRO

Doelstelling
Dit project heeft als doel Franse en Belgische leerlingen met elkaar in contact te brengen door middel van gemeenschappelijke
activiteiten en ze aan te moedigen om (opnieuw) te leren lezen
en schrijven. De leerkrachten kunnen in het kader van dit project
opleidingsstages volgen waarin ze hun didactische methodes onderling vergelijken om er de specifieke kenmerken, de zwakke en
sterke punten en de verschillen van te ontdekken. Op die manier
groeien de methodes naar elkaar toe en kan gezamenlijk onderzoek worden verricht, wat van groot belang is voor de preventie
van het analfabetisme.
Dit project maakt eveneens deel uit van het thema ‘Integratie van
de arbeidsmarkt en opleiding’.

Totaal budget | € 519.998,00 waarvan € 359.999,00 EFRO
Website | www.interreg-fwf.org

Doelstelling
Het ‘Fonds voor microprojecten’ is een verzameling kleinschalige
proefacties. Net zoals de andere projecten die door het Programma
gefinancierd worden, dragen deze ‘microprojecten’ ertoe bij dat
een duurzame grensoverschrijdende samenwerking ontstaat, dat de
inwoners van beide landen elkaar beter leren kennen, dat een schaaleconomie tot stand komt en dat de belemmeringen ten gevolge van
de aanwezigheid van de grens weggewerkt worden. De projecten
sluiten aan bij de thema’s die ook door het volledige programma
ondersteund worden: onderwijs, cultuur, milieu, toerisme,… Een microproject mag maximaal een jaar duren.

