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El PATER acosta els estudiants de secundària els plans de mobilitat i
recursos educatius més actuals per a donar el salt a Europa

ALZIRA 14.05.2016 - El Pacte Territorial per l’Ocupació a la Ribera (PATER),
ha oferit este matí una xarrada informativa sobre oportunitats europees per als
alumnes de secundària que han participat en fira ORIENTA’T d’Alzira.
Durant l’acció informativa els alumnes han tingut l’oportunitat de conèixer amb
detall els recursos més interessants que poden emprar per a continuar i/o
costejar la seua formació a Europa, com els programa de mobilitat Erasmus+,
les pràctiques de treball remunerades de la iniciativa el Erasmus per a Joves
Emprenedors o el portal d’ocupació EURES, que ofereix ofertes de treball a
escala continental.
“Europa ofereix oportunitats enormes a un tir de mà. No desaprofiteu
l’oportunitat”, ha explicat Gema March, directora del PATER. March també ha
introduït als estudiants diversos programes d’innovació en educació que s’estan
fent amb alumnes de a la comarca de la Ribera, en col·laboració amb diverses
entitats europees. Entre aquestos ha destacat TELE, (Teaching
Entrepreneurship, Learning Entrepreneurship – Ensenyant a Emprendre,
Aprenent a Emprendre), una iniciativa en el marc del programa Erasmus+ per a
oferir coneixements empresarials als alumnes que volen abandonar els estudis,
per tal d’afavorir el seu aterratge al sempre complex i inesperat món de
l’empresa. Recentment, el PATER ha organitzat tallers experimentals TELE
d’emprendedurisme amb alumnes de FP de l’Institut Lluís Alcanyís de Xàtiva, els
resultats dels quals, juntament amb els replegats en altres països, seran la base
d’una nova metodologia educativa a escala europea.
En la trobada també han participat Laura Bas, de la Mancomunitat de la Ribera
Alta, que ha presentat el programa europeu Shool Still Plays, y Carmen Herrero,
de la Fundació IDEA d’Alzira, que ha explicat diversos programes de mobilitat
europea.

