JESIEŃ 2016
Kwartalnik informacyjno-promocyjny Eurodesk Polska

T WÓJ

20 lat Eurodesku za Odrą

EURODESK W EUROPIE
NOWA SZEFOWA EURODESK BRUSSELS LINK

Fot. ijab.de

Od 1 lipca europejskim biurem Eurodesku kieruje Audrey Frith. Nowa
szefowa ma ponad 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu unijnymi
programami w dziedzinie edukacji,
szkoleń i młodzieży. Od 2010 r. była
dyrektorem Lifelong Learning Platform, a wcześniej pracowała jako menedżer ds. europejskich w siedzibie
Ligue de l’Enseignement w Paryżu,
zajmując się edukacją powszechną.
Audrey Frith ukończyła Sorbonę
oraz Uniwersytet im. Paula Valéry’ego
w Montpellier. Oprócz jęz. francuskiego zna również angielski i hiszpański.

Pracownicy niemieckiego Krajowego Biura Eurodesku

N
AUDREY FRITH,
nowa szefowa
Eurodesk Brussels
Link

Jestem przekonana
o konieczności inwestowania
w edukację na całym świecie
ze względu na jej znaczenie
dla upełnoprawniania
młodzieży. Szczególnie
mobilności edukacyjne
odgrywają olbrzymią rolę
w otwieraniu umysłów.
Obecnie, gdy wzmaga się
populizm i rosną w siłę
ruchy skrajnie prawicowe,
projekty mobilności mogą
mieć duże znaczenie
dla budowania
tolerancyjnych społeczeństw,
otwartych na różnorodność.

iemiecki Eurodesk działa już od 20 lat, doradzając młodym ludziom, gdzie szukać szans
na rozwój. Jubileusz działalności sieci to doskonała okazja, by podsumować dotychczasowe dokonania, podjąć nowe wyzwania i zdecydować się na odważne zmiany.
Na początku niemiecki Eurodesk działał głównie na rzecz organizacji młodzieżowych oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – dostarczał im informacji o różnego rodzaju unijnych grantach. Zmiany nastąpiły po roku 2000 – dzięki uruchomieniu serwisu www.rausvonzuhaus.de Eurodesk stał się centrum wiedzy o mobilnościach
międzynarodowych, nie tylko dla młodzieży, ale również osób dorosłych. Przełomowe
znaczenie miał także rozwój sieci organizacji partnerskich. Obecnie jest ich ponad 50 –
i to głównie ich ciężkiej pracy Eurodesk w Niemczech zawdzięcza swój sukces.
Jak podkreślają pracownicy sieci, najważniejsze dla skutecznego działania jest utrzymywanie stałego kontaktu z młodymi ludźmi – tylko to umożliwia odpowiednie poznanie ich potrzeb. Konsultanci
sieci na bieżąco wymieniają się też wiedzą i opiniami
z przedstawicielami organizacji i instytucji oferujących
granty i wspierających mobilność. By wiedzieć więcej
o trendach i możliwościach, już przed dekadą sieć powołała grupę ekspertów, w skład której wchodzą pracownicy szkół, uniwersytetów i organizacji grantowych z całego świata.
Pracownicy niemieckiego Eurodesku przyznają, że zainteresowanie obiektywnymi, sprawdzonymi i darmowymi informacjami jest olbrzymie. Źródeł informacji też jest mnóstwo, ale
wiele z nich nie zasługuje na uwagę, przez co młodzi ludzie, ich rodzice i nauczyciele bywają zdezorientowani. To im właśnie ma pomagać Eurodesk. – W sytuacji, gdy dyskutuje się
o kontroli granic, gdy narasta niepokój związany z dużą liczbą uchodźców oraz awersja
wobec obcych, rozwijanie kompetencji międzykulturowych ma bardzo duże znaczenie –
przekonują konsultanci niemieckiego Eurodesku.
Naszym przyjaciołom zza Odry życzymy samych sukcesów przez co najmniej dwie
kolejne dekady!
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TYSIĘCY OSÓB SKORZYSTAŁO
Z DORADZTWA NIEMIECKIEJ SIECI
EURODESK W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT

To było jedno z lepszych szkoleń,
w jakich miałam przyjemność uczestniczyć!

KRAJ

Uczestniczka szkolenia rocznego Eurodesk Polska poświęconego partnerstwom Erasmusa+ (cytat pochodzi z anonimowej ewaluacji szkolenia)

?

NA POCZĄTEK SPYTAJ NAS

Podróż, praca, wolontariat…
Czy można spróbować
wszystkiego po trochu?
Szanowni! Kończę licencjat z fizjoterapii
i p o myś l a ł e m, że d ob r ze był oby
zrobić przerwę. Potrzebuję wyjechać,
spojrzeć na wszystko z innej strony.
Może wolontariat, może praca, staż?
Nie mam zbyt wielu oszczędności,
a chciałbym też zobaczyć trochę
świata. Nie mogę się zdecydować.
Pozdrawiam Marcin

Na plusie z Erasmusem+
Program Erasmus+ był tematem tegorocznego trzydniowego szkolenia rocznego
Eurodesk Polska przeznaczonego dla przedstawicieli organizacji należących do sieci. Znajomość programu Erasmus+ to obowiązek każdego konsultanta Eurodesk
Polska. W tym roku tematyka spotkania dotyczyła partnerstw. Poprzednie szkolenie roczne poświęcone było mobilnościom w Erasmusie+.
Szkolenia roczne to element oferty Krajowego Biura Eurodesk Polska dla organizacji należących do sieci. Poświęcone są kluczowym aspektom związanym z pracą
konsultantów – największym programom europejskim, komunikacji w mediach społecznościowych i współpracy z mediami tradycyjnymi.

Odpowiada
ŁUKASZ
SMOGOROWSKI
ekspert
Eurodesk Polska
By spróbować wszystkiego po trochu,
warto podejść do sprawy niestandardowo i zamiast szukać ofert programów grantowych, rozejrzeć się po
internecie. A tu opcji jest mnóstwo.
Z myślą o (nie tylko) młodych altruistach z całego świata powstały: WorkAway.info i HelpX.net, którym przyświeca myśl: od kontaktu w sieci do
działania. Couchsurfing.com to globalna społeczność podróżników, którzy
wspierają się nawzajem, oferując nocleg, udział w wydarzeniach i wspólne zwiedzanie. A co zwiedzać? – sekrety swoich miast lokalsi zdradzają
w przewodnikach Use-it.travel. Goabroad.com to oferty staży i praktyk na
całym świecie, a nazwy Workingtraveller.com i AnyWorkAnyWhere.com mówią
same za siebie. Do dzieła!

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z FUNDUSZAMI
LUB MOBILNOŚCIĄ MIĘDZYNARODOWĄ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! ZADZWOŃ (22 46 31 450)
LUB WEJDŹ NA WWW.EURODESK.PL/ZAPYTAJ.

GRANT KWARTAŁU

Uwaga na październik!
Współpraca, partnerstwo, aktywność
społeczna – to kilka z wielu słów-kluczy programu Erasmus+ Młodzież.
To klucz do rozwoju edukacyjnego
i zawodowego. Do 4 października,
po raz trzeci w tym roku, organizacje
z całej Polski będą składać wnioski
o dofinansowanie działań w ramach
Partnerstw strategicznych, Wymian
młodzieży, Wolontariatu Europejskiego i Rozwoju polityki młodzieżowej.

TEN I WIELE INNYCH PROGRAMÓW ZNAJDZIESZ
NA STRONIE WWW.EURODESK.PL/GRANTY.

NOWOŚĆ NA EURODESK.PL

Eurodesk w EDUinspiracjach
Najbardziej aktywne organizacje i instytucje działające w sieci Eurodesk
Polska zostały zgłoszone do konkursu EDUinspiracje 2016. Nominacje
w kategorii „Informacja europejska dla
młodzieży” otrzymały: Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy, Centrum
Młodzieży im. dr. H. Jordana z Krakowa, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Sekretariat ds.
Młodzieży Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z Łodzi.
Zwycięzcę poznamy w listopadzie.

Postanowiliśmy zwiększyć dostępność eurodeskowych publikacji w Rzeszowie.
W ramach akcji Europa na wyciągnięcie ręki dostępne są one nie tylko w naszym
punkcie, ale też w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie.
Monika Lewicka-Bułatek, konsultantka Eurodesk Rzeszów działającego przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wolskie LAW
Licealna Akademia Wiedzy i Pierwszej Pomocy – tak brzmi tytuł
projektu, który we wrześniu wystartuje w Warszawie.

O

rganizatorem przedsięwzięcia, które potrwa do grudnia,
jest Referat Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Dzielnicy Wola, a patronem – sieć Eurodesk Polska. W projekcie
weźmie udział do stu uczniów z czterech warszawskich liceów:
III LO im. gen. J. Sowińskiego, XII LO im. H. Sienkiewicza, XXIV
LO im. C.K. Norwida oraz XLV LO im. R. Traugutta.
W ramach projektu młodzi ludzie przejdą szkolenie z pierwszej
pomocy. Zajęcia tego typu są wpisane w strategię działań dzielnicy
– chodzi o to, by jak największej liczbie dzieci i młodzieży zapewnić
praktyczną wiedzę i umiejętności ratowania zdrowia i życia.
Drugim elementem przedsięwzięcia będą debaty oksfordzkie. Reprezentacje szkół najpierw zmierzą się w dwóch półfinałach, a następnie ich triumfatorzy staną do przyjacielskiej rywalizacji na gali
finałowej. Nagrodą dla uczniów zwycięskiej klasy będzie szkolenie
w zakresie autoprezentacji.
W ramach LAW odbędą się również dwa warsztaty. Konsultant
Eurodesk przedstawi młodzieży możliwości podjęcia studiów za
granicą – opowie o systemach nauki, opłatach, zasadach rekrutacji
i innych ważnych zagadnieniach. Natomiast doradca zawodowy dokona analizy rynku pracy, przybliży zawody przyszłości oraz spróbuje zachęcić uczniów do podjęcia odpowiednich kroków, by dobrze
zaplanowali karierę edukacyjną i zawodową.
Waldemar Banaszek,
Zespół Funduszy Zewnętrznych
dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

KRAKÓW

PROSTO
Z POLSKI

Time to Move
po raz trzeci!
Już 1 października w wielu europejskich krajach, w tym oczywiście
w Polsce, wystartuje kampania informacyjna Time to Move. Przez cały miesiąc (1-31 października) w polskich miastach i miejscowościach będą się odbywać wydarzenia i konkursy, podczas
których możesz się dowiedzieć, jak wyjechać na studia, wolontariat lub do pracy w innym kraju. Dowiesz się, jak być mobilnym i jak wykorzystać niezliczone możliwości, jakie daje
młodzieży Unia Europejska.
Na stronie timetomove.info sprawdzaj na bieżąco, czy
w Twojej okolicy coś się zadzieje.
Nie siedź w domu – teraz Twój ruch!

BIAŁYSTOK

Jak trafić do młodzieży i decydentów?

Mówienie jest złotem...

Głosu młodzieży trzeba słuchać. Ale by można było słuchać,
młodzi muszą chcieć mówić. Gra planszowa „RozgryźTO”
(www.rozgryzto.pl) zachęciła ich do tego doskonale. W całej
Małopolsce młodzież debatowała z decydentami. Proponowała programy integracyjne, pokonywanie uprzedzeń i dialog.
Ciągły dialog. Tak, by zapobiec wykluczaniu świata młodych
ze świata dorosłych. Decydenci słuchali i komentowali: ważna akcja! Rozdano nagrody, uściśnięto ręce, rozesłano rekomendacje. Tylko jak teraz przejść od słuchania do działania?

…przynajmniej czasami. A już na pewno wtedy, gdy potrzeba
jest konstruktywnej dyskusji, porozumienia i współpracy – np.
między młodymi ludźmi a dorosłymi. O taką właśnie współpracę – pomiędzy młodzieżowymi radami a samorządowcami
i urzędnikami (a najlepiej – całą społecznością lokalną) chodziło w projekcie Wspólna sprawa – wspólny głos. W kilku podlaskich miejscowościach dyskutowali ze sobą uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy i decydenci, ucząc się siebie i poznając swoje
możliwości. Część pomysłów już zdążyła się zmaterializować!

Barbara Moś,
Stowarzyszenie Europe4Youth, Eurodesk Kraków

Karolina Frąckiewicz,
Stowarzyszenie ANAWOJ, Eurodesk Białystok

EUROPEJSKI
PORTAL
MŁODZIEŻOWY
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KORESPONDENTÓW EUROPEJSKIEGO PORTALU MŁODZIEŻOWEGO ZOSTAŁO
NOMINOWANYCH DO NAGRODY SPECJALNEJ W KONKURSIE EDUINSPIRACJE – MEDIA 2016,
ORGANIZOWANYM PRZEZ FUNDACJĘ ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI

Co dobrego na portalu?
Oto wybór najciekawszych materiałów
opublikowanych na EPM w minionym
kwartale.

NAUKA / NAUKA POZASZKOLNA
Jak uczą się dorośli?
Według amerykańskich badań, ludzie w wieku 25-40 lat
wykazują większą sprawność uczenia się niż we wczesnej
młodości – pisze Krzysztof Andrulonis.

NOMINACJE DLA KORESPONDENTÓW
Mobilność edukacyjna młodzieży i Wolontariat Europejski – to
tematy tekstów nominowanych do Nagrody specjalnej w tegorocznym konkursie EDUinspiracje – Media. Wśród nominowanych
korespondentów Europejskiego Portalu Młodzieżowego znaleźli się: Damian Wojtunik i Katarzyna Żądło (na zdjęciach u góry)
oraz Michalina Korzeniowska, Katarzyna Płachta i Krzysztof Andrulonis (na fotografiach w dolnym rzędzie od lewej).
Wyróżnione teksty dotyczą międzynarodowych projektów
edukacyjnych i organizacji młodzieżowych, opisują doświadczenia obcokrajowców podczas Wolontariatu Europejskiego
w Polsce, a także przeżycia Polaków, którzy studiują na zagranicznych uczelniach. Wśród tematów nie mogło zabraknąć programu Erasmus+ i relacji jego uczestników. Wszystkie teksty
znajdziecie oczywiście na Europejskim Portalu Młodzieżowym!

WOLONTARIAT / WOLONTARIAT EUROPEJSKI
10 rzeczy, których nauczyłam się na EVS
Katarzyna Płachta spędziła pół roku na Islandii, pomagając
w organizacji workcampów – od Reykjaviku po islandzkie
wioski. Na EPM opowiada, co dało jej to doświadczenie.

NAUKA / NAUKA POZASZKOLNA
Zmapuj swoje myśli!
Każdy powinien mieć własną, sprawdzoną metodę na naukę. A co, jeśli ona zawodzi? Wtedy warto spróbować innych sposobów, np. mapy myśli, które opisuje Kamil Golis.

INTEGRACJA SPOŁECZNA / TWOJA AKTYWNOŚĆ
Nierzeczywista wirtualna rzeczywistość
Na Instagramie miała prawie 600 tys. obserwatorów, dzięki czemu zarabiała duże pieniądze. Ale... to nie był koniec
historii. Więcej dowiesz się z tekstu Patrycji Chołuj.

www.portalmlodziezowy.eu

CO ZMIENIŁO SIĘ W MOIM ŻYCIU,
ODKĄD ZOSTAŁEM KORESPONDENTEM
EUROPEJSKIEGO PORTALU MŁODZIEŻOWEGO?
BARTŁOMIEJ GIZIŃSKI

student historii na UMK w Toruniu

Odkąd zostałem korespondentem EPM,
zacząłem baczniej przyglądać się otaczającej
rzeczywistości oraz coraz bardziej wnikliwie
podchodzić do każdego tematu. Dzięki
portalowi mam możliwość poznawania
nowych ludzi, a także zwiększania swoich
kompetencji i zdobywania doświadczenia,
co w obecnych czasach jest bardzo ważne.
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