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EURODESK W EUROPIE
POLSKIE PROJEKTY W CZOŁÓWCE

Pierwsza z trzech planowanych na ten rok publikacji Eurodesk Polska ujrzała
światło dzienne. „Studiowanie to wyzwanie” to lektura obowiązkowa dla wszystkich,
którzy myślą o studiach w Europie, ale nie wiedzą, od czego zacząć!

STUDIOWANIE
TO WYZWANIE
czyli jak zdobyć indeks w europie

Ilustracja: okładka „StW”, proj. Joanna Garbacik

Przyznano tegoroczne nagrody
dla najlepszych projektów zrealizowanych przez punkty Eurodesku
w całej Europie. Zwyciężyły inicjatywy
z: Włoch (kategoria Aktywne obywatelstwo), Chorwacji (Promocja mobilności)
i Węgier (Solidarność). Nagrodę główną zdobyła organizacja z Turcji.
Dwa polskie projekty biorące udział
w konkursie – zrealizowane przez
punkty Eurodesk Polska z Krakowa
i Białegostoku – otarły się o zwycięstwo. No dobra, jeden się otarł (ten
z Krakowa), ale drugi naszym zdaniem
też zasłużył na nagrodę. Na pocieszenie przedsięwzięcie z Krakowa otrzymało wyróżnienie w kategorii Aktywne obywatelstwo. Więcej na str. 4. „TE”.

Warto przekraczać granice

T
PAPIERY NA KIELECCZYŹNIE
Władze województwa świętokrzyskiego znają się
na rzeczy. Warsztaty
Papiery do kariery ujęły
w Świętokrzyskim
Planie Działań
na Rzecz Zatrudnienia 2017. Opracowane przez Eurodesk
i Europass warsztaty Papiery do kariery
w woj. świętokrzyskim prowadzą konsultanci Regionalnego Punktu Eurodesk Polska w Kielcach, działającego
przy Stowarzyszeniu Edukacja przez
Internet. W realizowanych przez nich
zajęciach weźmie udział 500 uczniów.

o jedyna tak kompleksowa i treściwa, a na dodatek darmowa (!) publikacja o studiowaniu
w Europie. Składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera informacje o formalnościach, systemach studiów, opłatach, zasadach rekrutacji i innych zagadnieniach związanych ze studiowaniem w Europie. Piszemy o tym, co wspólne dla krajów europejskich, zwracamy uwagę
na różnice i kontrasty.
Część druga poświęcona jest studiowaniu w poszczególnych krajach – tych, w których studia cieszą się największym zainteresowaniem (Wielka Brytania, Niemcy, Francja),
i w których obcokrajowcom studiować najłatwiej (Holandia, kraje skandynawskie). Nie
szczędzimy szczegółów, ciekawostek i porad naszych
rodaków, którzy studiowali za granicą. W którym
kraju najłatwiej studiować
po angielsku? Ile trwa sesja
egzaminacyjna w Grecji? Co
najbardziej chwalą sobie zagraniczni studenci w Szwecji? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w naszej publikacji.
To już szóste wydanie „Studiowania...”. Pozycja ta od lat cieszy się sporą popularnością. Tak jak dwie pozostałe flagowe publikacje Eurodesk Polska dla młodzieży – o pracy
w Europie („Na biało, czyli jak legalnie pracować w Europie”) i wolontariacie międzynarodowym („Altruista w akcji, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o wolontariacie za granicą”).
Ta druga pojawi się… jeszcze przed ukazaniem się kolejnego numeru „Twojego Eurodesku”.
Wszystkie publikacje dostępne są w Krajowym Biurze oraz w punktach Eurodesk Polska.
Elektroniczne wersje znajdują się na stronie www.eurodesk.pl/publikacje.
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EGZEMPLARZY WYNOSI
NAKŁAD TEGOROCZNEJ
EDYCJI PUBLIKACJI

KRAJ

Grywalizacja to dobra metoda na złapanie kontaktu z młodzieżą.
Warto pomyśleć o wersjach outdoorowych, typu gra miejska,
europokój zagadek, happening, flash mob, może festiwal Eurodesk Polska?
Konsultant/ka Eurodesk Polska, refleksja pochodzi z anonimowej ewaluacji szkolenia rocznego Eurodesk Polska

Networking w praktyce
Wiosna to czas rozbudowy i intensywnej
współpracy w sieci Eurodesk. Najpierw
o rozbudowie. Miała miejsce w kwietniu.
Do sieci dołączyły cztery nowe organizacje – m.in. z Radomia i Opola, ostatnich
dużych miast, w których Eurodesku nie
było. Cieszą też nowe punkty w miejscowościach takich, jak Płońsk – do młodzieży z małych i średnich miast dużo trudniej
dotrzeć z informacją.

Nie mniej istotnym wydarzeniem było
szkolenie roczne dla konsultantów eurodeskowych punktów. Jego program składał
się z trzech elementów: 1) gry Smile Urbo –
świetnego narzędzia do aktywizacji i integracji młodzieży, 2) prowadzenia zajęć dla
młodzieży opracowanych przez krakowski
punkt Eurodesku, działający przy Stowarzyszeniu Europe4Youth, 3) szkolenia z Eurolekcji Eurodesk Polska.
Ewaluacja szkolenia nie pozostawia wątpliwości. 80 proc. uczestników wystawiło
mu najwyższą możliwą ocenę.

DLACZEGO MOJA ORGANIZACJA PRZYSTĄPIŁA DO EURODESK POLSKA?
Kamila Wolska,
Powiat Bełchatowski,
Eurodesk Bełchatów

KATARZYNA PASTUSZKO (Stowarzyszenie Centrum Młodzieży

„Arka”, Eurodesk Radom)

Przystąpienie SCM „Arka” do Eurodesk Polska stwarza nam możliwości
pełniejszego działania w obrębie wolontariatu międzynarodowego i aktywności obywatelskiej. Szkolenie wprowadzające dało twardą wiedzę
o programach, projektach i inicjatywach młodzieżowych. Poznaliśmy też narzędzia komunikacyjne, które umożliwiają udzielanie informacji. Nie chcieliśmy jednak biernie czekać, aż
młodzież się do nas zgłosi. Poszliśmy więc za ciosem i wzięliśmy udział w kolejnym szkoleniu Eurodesk Polska – z prowadzenia Eurolekcji. Wkrótce ruszamy do szkół, by informować młodzież, jak może realizować się w wymiarze międzynarodowym.

MONIKA KOTNIS

(Stowarzyszenie Semper Avanti, Eurodesk Opole)

Decyzja o przystąpieniu naszego stowarzyszenia do Eurodesk Polska była „oczywistą oczywistością”. Semper Avanti w Opolu działa
od niedawna, ale nasz oddział macierzysty – we Wrocławiu – od dłuższego czasu należy do sieci. Znaliśmy więc działania, zobowiązania i korzyści związane z członkostwem w Eurodesku. To doskonałe dla nas miejsce. Eurodesk
idealnie wpisuje się w obszary pracy naszego stowarzyszenia.

SEBASTIAN SZCZEPANIAK
(Fundacja Pracy Narodów, Eurodesk Płońsk)
Kiedy rozpoczynaliśmy działania społeczne w naszej okolicy, nie
wiedzieliśmy o Eurodesku. Z czasem odkryliśmy stronę www.eurodesk.pl i zaczęliśmy śledzić publikowane na niej informacje. Potem uzmysłowiliśmy sobie, że Eurodesk to międzynarodowa sieć podmiotów zajmujących się informacją, młodzieżą i edukacją. Pomyśleliśmy, że współpraca
z innymi organizacjami może przynieść korzyści dla społeczności lokalnej, na rzecz
której działamy. Złożyliśmy aplikację i… od kwietnia jesteśmy na pokładzie Eurodesku jako lokalny punkt w Płońsku.
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NOWOŚĆ NA EURODESK.PL

Ale czad, Eurodesk ma chat
Krajowe Biuro Eurodesk Polska uruchomiło nową usługę – online chat.
Za pośrednictwem zainstalowanego
na eurodesk.pl prostego narzędzia,
każdy może skontaktować się z konsultantem Krajowego Biura – poprosić
o pomoc, zadać pytanie. Konsultanci
dostępni są przez cztery godziny dziennie – rano i po południu. Zainteresowanie nowym narzędziem przerosło oczekiwania. Korzysta z niego nawet
kilkanaście osób dziennie, a to przecież niejedyna forma kontaktu z konsultantami Eurodesku. Do Krajowego
Biura można zadzwonić, przyjść, wysłać mail lub skorzystać ze znajdujących się na stronie specjalnych formular z y kont ak tow yc h „ Z apy t aj”
i „Poinformuj”. Ewidentnie jednak chat
ma to coś, czego innym formom kontaktu brakuje. A zatem „Na początek
spytaj nas” – teraz także przez chat.

500

– TYLU UCZESTNIKÓW ZGROMADZIŁ DZIEŃ EUROPY ORGANIZOWANY PRZEZ EURODESK
LESZNO (CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ). ŻADNE INNE WYDARZENIE ZREALIZOWANE
W RAMACH ETM PRZEZ PUNKTY EURODESK POLSKA NIE OSIĄGNĘŁO LEPSZEGO WYNIKU.

Eurodeskowcy na ETM-ie
Kto zorganizował najwięcej wydarzeń w czasie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży?
Pytanie w zasadzie retoryczne. Oczywiście, że organizacje należące do sieci Eurodesk Polska.
Lekcje europejskie, debaty oksfordzkie, konkursy, spotkania z młodzieżą, pikniki…

W

blisko 30 wydarzeniach
zorganizowanych w 13
miastach wzięło udział
prawie 9 tysięcy osób. A jeśli
po obejrzeniu poniższych zdjęć
westchnąwszy, rzekniesz: Ech,
szkoda, że mnie tam nie było,
mamy dobrą wiadomość. Już
w październiku odbędzie się
kolejna ogólnopolska kampania Time to Move. Też się będzie działo, więc „trzymaj oko
i ucho na pulsie spraw”.

Stoisko informacyjne
podczas performance’u
dotyczącego tolerancji
wobec uchodźców
w ramach projektu akcji 3.
Erasmus+ w Łodzi

Mobilny Eurodesk, Szczecin

Tematy Tygodnia
Solidarność, zaangażowanie i cyberaktywność
– takie były tematy przewodnie tegorocznego Europejskiego Tygodnia
M ł o d z i e ż y. C e n t r u m
ETM-owych wydarzeń
była Warszawa. Tu odbyła się debata główna (jej
tematem – cyfryzacja),
warsztaty dla młodzieży
(ich tematem – aktywność
w cyberprzestrzeni) i konkurs projektów młodzieżow ych (bez tematu,
po prostu najlepszych).

Debata oksfordzka w Sobkowie

Spotkanie informacyjne
nt. programu Erasmus+
w ZSE w Lesznie

Dzień otwarty, Warszawa

PROSTO
Z POLSKI

34
!

– TYLE PRZEDSIĘWZIĘĆ WZIĘŁO UDZIAŁ W KONKURSIE NA NAJLEPSZE PROJEKTY
ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE I INSTYTUCJE NALEŻĄCE DO SIECI EURODESK.
TO NAJWIĘCEJ ZE WSZYSTKICH DOTYCHCZASOWYCH EDYCJI KONKURSU.

POLSKIE PROJEKTY W KONKURSIE EURODESK

Co dobrego na portalu?

Usystematyzowany dialog. – Usystema... co? – zdziwi
się większość nastolatków. Szkoda, że jeden z priorytetów polityki młodzieżowej ma tak średnio atrakcyjną
nazwę. I tak mało młodych o nim wie.

Rozgryźli dialog
Zamiast narzekać, dziewczyny i chłopaki z krakowskiego stowarzyszenia Europe4Youth postanowili zmienić ten stan rzeczy. Opracowali grę planszową Rozgryź to, w której uczestnicy rozwiązują problemy społeczne (bieda i wykluczenie,
radykalizacja młodzieży itp.), a przy okazji zdobywają wiedzę, zestawiają dane, pracują zespołowo, negocjują, tworzą rozwiązania.
Opracować grę to jedno, a dotrzeć z nią do młodzieży to…
też nie problem. W grę zagrali uczniowie z kilkunastu szkół.
A że do dialogu trzeba dwóch stron, tą drugą zostali decydenci – nauczyciele, politycy, urzędnicy, pracownicy młodzieżowi.
Wszyscy oni wzięli udział w rozgrywce finałowej (w zasadzie
rozgrywkach, bo finały były dwa – takie było zainteresowanie). To były prawdziwe les grande finales projektu. Tym razem
młodzi zagrali w Rozgryź to na żywo. Wiedzę potrzebną do
rozwiązania problemów zdobywali nie z kart, a od ekspertów
– przedstawicieli biznesu, władz, edukacji, trzeciego sektora
i Eurodesk Polska.
Małopolski dialog młodzieży, Stowarzyszenie Europe4Youth
Projekt zdobył wyróżnienie w konkursie Eurodesku w kategorii
Aktywne obywatelstwo.

Dobre rady na Podlasiu
Ile rad młodzieżowych działało na Podlasiu przed rozpoczęciem tego projektu? Cztery. A po jego zakończeniu – trzy
razy więcej. I na tym się nie skończyło. Do pomysłodawców
projektu – białostockiego stowarzyszenia Anawoj – cały czas
zgłaszają się kolejne gminy. – My też chcemy mieć rady młodzieżowe – deklarują.
Projekt zaczął się od badań potrzeb młodzieży i decydentów, potem było seminarium, spotkania informacyjne, warsztaty. Wszystkie zorganizowane przez młodzież, ale z udziałem
polityków i osób pracujących z młodzieżą. By od pomysłów
i planów głowy młodych nie rozbolały, projekt zwieńczyło seminarium Młodzieżowych Rad Miast i Gmin Województwa Podlaskiego, na którym przedstawiciele rad dzielili się refleksjami i doświadczeniami.
Z dobrym projektem jest jak z dobrym drzewem – poznaje
się go po owocach. Pierwszym, który wydał projekt Anawoja –
i to już po formalnym zakończeniu projektu – był I Kongres
Rad Młodzieżowych. Kolejne owoce już dojrzewają.
Wspólna sprawa – wspólny głos, Stowarzyszenie Anawoj, Białystok

Oto wybór najciekawszych materiałów
opublikowanych na EPM w minionym
kwartale.

NAUKA / SZKOŁA I UNIWERSYTET
Certyfikaty językowe bez tajemnic
Aby potwierdzić poziom wiedzy, który osiągnąłeś po latach nauki w szkole, powinieneś zdać certyfikat językowy.
Jak wybrać ten właściwy? Podpowiada Damian Wojtunik.

PRACA / PRACA
Zakładanie własnej firmy – jakie to proste!
Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99 proc. wszystkich firm w UE. By powiększyć to grono, wystarczy pięć
kroków – przekonuje Justyna Kądziela.

KULTURA I KREATYWNOŚĆ / SZTUKA I ROZRYWKA
Krzysztof Hanke na fali!
Z Krzysztofem Hanke, kabareciarzem, aktorem, podróżnikiem, mężem i ojcem – człowiekiem o tysiącu twarzy, rozmawia Wiktoria Całus.

PODRÓŻE / ROZPOCZNIJ PODRÓŻ
Magiczne miasto na wyciągnięcie ręki
Lwów kusi turystów z Polski. Coraz więcej naszych rodaków rezygnuje jednak z podróży w obawie o bezpieczeństwo. Czy słusznie? Damian Wojtunik postanowił to sprawdzić na własnej skórze.

www.portalmlodziezowy.eu
Twój Eurodesk – kwartalnik promocyjno-informacyjny Eurodesk Polska
www.eurodesk.pl/publikacje/twoj-eurodesk
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