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AKTUALNOŚCI EURODESK
POLSKA
Dialog kultur – dodatek do
„Twojego Eurodesku”
Kolejny dodatek specjalny do „Twojego Eurodedsku”! Tym razem o dialogu międzykulturowym. W czerwcu Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji zorganizowała konferencję z okazji
„Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego”. Dyskutowano o międzykulturowości
w projektach programów „Młodzież w działaniu” i „Uczenie się przez całe życie”. „Dialog
kultur” dokumentuje to, co się działo na konferencji i towarzyszących jej warsztatach.
To drugi już w tym roku dodatek tematyczny
do naszego newslettera. Poprzedni wydaliśmy
w lutym. Był poświęcony „Młodzieży w demokracji”, jednej z akcji programu „Młodzież w działaniu”. Wszystkie materiały informacyjne Eurodesk Polska dostępne są w naszych punktach
informacyjnych i na stronie www.eurodesk.pl.

EURONEWSY
Francuzi przejęli unijny ster
Energia i zmiany klimatyczne, imigracja, obrona
i rewizja unijnej polityki rolnej – takie miały być
priorytety prezydencji Francji w UE (1 lipca
– 31 grudnia). Ale nie są, bo Paryż, tak jak cała
Europa, zastanawiają się, co zrobić z irlandzkim ”nie” dla Traktatu Lizbońskiego. Mamy
więc w Unii kolejny „okres reﬂeksji” (pierwszy
był po tym, jak sami Francuzi, a w ślad za nimi
Holendrzy, odrzucili projekt eurokonstytucji).
Nad wyjściem z sytuacji europejscy przywódcy
będą się zastanawiać co najmniej do października – wtedy spotkają się na kolejnym szczycie.
Informacje o przebiegu francuskiej prezydencji
na stronie: www.eu2008.fr.

Spotkanie młodzieży
Już na samym początku swojej kadencji Francuzi zorganizowali w Marsylii szczyt młodzieży.
W konferencji zatytułowanej „Młodzież – aktorzy i pośrednicy dialogu międzykulturowego”
uczestniczyło ponad 120 młodych ludzi z UE,
Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Dyskutowali o uczestnictwie młodzieży, poradnictwie,
mobilności i roli narzędzi komunikacyjnych
w dialogu międzykulturowym. Więcej informacji o spotkaniu znajduje się na stronie francuskiej
prezydencji. Podsumowanie spotkania także na
http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1126_en.pdf

Unijne telefony zaufania
W UE powstaną dwie darmowe infolinie – dla
dzieci i dorosłych, którzy potrzebują emocjonalnego wsparcia. Dzwoniąc pod numer 116111
dzieci będą mogły zgłosić swoje problemy
i poprosić o pomoc. Numer 116123 – to rodzaj
telefonu zaufania dla dorosłych – samotnych,
w dołku psychicznym, mających myśli samobójcze. To nie pierwsze unijne telefony wsparcia.
W kilku krajach działa już numer 116000, pod

którym można zgłaszać zaginięcie dzieci. Infolinie mają działać w całej UE, ale ich uruchomienie
leży w gestii krajów członkowskich.
Powstawanie ogólnoeuropejskich infolinii to
wynik unijnej strategii na rzecz ochrony dzieci.
Jak wynika z badań Eurobarometru, zdaniem
większości młodzieży w UE w wieku 15–18 lat
podstawowym problemem ich rówieśników jest
brak wystarczającej wiedzy o swoich prawach
i miejscach, gdzie można się zwrócić o pomoc
w razie ich naruszenia. Z kolei ich starsi koledzy
(15–24 lata) uważają, że najważniejszy problem
młodzieży w Europie związany jest z zażywaniem narkotyków.

EU wielojęzycznością stoi
Tak uważają założyciele Europejskiej Sieci na
rzecz Promocji Różnorodności Językowej (European Network to Promote Linguistic Diversity
– NPLD). Ich misją jest promocja różnorodności językowej i ochrona europejskich języków.
W swoje działania chcą włączyć organizacje
z całej UE, by realizować wspólne projekty
językowe. Obszary priorytetowe sieci to media,
edukacja przedszkolna i młodzież. Więcej informacji: www.npld.eu.

musi cieszyć się oﬁcjalnym poparciem lokalnej lub
regionalnej struktury młodzieżowej, a jeśli takiej
nie ma – co najmniej kilku lokalnych młodzieżowych organizacji pozarządowych. Nabór prowadzi Europejskie Forum Młodzieży, na którego
stronie (www.youthforum.org) można znaleźć więcej informacji o tej inicjatywie (po angielsku).
Zwycięskie miasto będzie drugą Młodzieżową
Stolicą Europy. Pierwszą w przyszłym roku
będzie Rotterdam. Organizatorzy zapewniają, że program będzie bogaty i każdy młody
Europejczyk znajdzie w nim coś dla siebie.
Jednak obietnice te na razie trudno zweryfikować, bo strona internetowa projektu
– www.reyc.nl/home.php?p=2&t=info – ma tylko
holenderską wersję językową.

Łamigłówka Radomiaków
Uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych
w Radomiu znaleźli się wśród zwycięzców
unijnego konkursu dla szkół „Energia jest nasza
przyszłością”. Marta, Dawid i Michał zostali
nagrodzeni za opracowanie łamigłówki „Ratuj
zasoby ropy” (kategoria konkursowa „Chcesz
być bohaterem?”). Opisy nagrodzonych prac
(po polsku) i same prace znajdują się na stronie:
www.futurenergia.org.

Unia stawia na wolontariat
Komisja Europejska chce, by na wolontariat do
innego kraju UE wyjeżdżało więcej młodzieży.
Temu służy przedstawiona krajom członkowskim propozycja, w której Komisja zachęca państwa członkowskie do zmian zasad wolontariatu
młodzieżowego w Europie.
Obecnie Unia wspiera wyjazdy wolontariuszy do
innego kraju poprzez „Wolontariat Europejski”
(część programu „Młodzież w działaniu”). Zdaniem Komisji to zdecydowanie za mało. Zainteresowanie młodzieży pracą społeczną w innym
kraju jest znacznie większe niż możliwości ﬁnansowe tego programu.
O komisyjnej propozycji czytaj na stronie:
http://ec.europa.eu/youth/news/news1103_en.htm

Nagrody LLP za mobilność
Piętnaście projektów otrzymało tegoroczne
nagrody programu „Uczenie się przez całe
życie”. Wszystkie wniosły istotny wkład w rozwój mobilności w Europie. Wśród nagrodzonych jest projekt z udziałem Tomasza Wąsika,
nauczyciela, który w ramach „Asystentury
Comeniusa” pojechał do Sandenskolan na północy Szwecji, gdzie przez trzy miesiące pracował z dziećmi z miejscowej szkoły i organizował
projekty lokalne.
Nagrody przyznano w każdym komponencie
programu „Uczenie się przez całe życie” (Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Erasmus)
oraz w kategorii „Języki”.
Opisy nagrodzonych projektów na stronie
www.qim.si/eng/

Młodzieżowa Stolica Europy 2010
Twa nabór zgłoszeń miast-kandydatur na Młodzieżową Stolicę Europy 2010. Aplikacje władze
miast i regionów mogą składać do 20 września
2008. W zgłoszeniu należy opisać cele projektu,
przewidywany budżet, program i metody zaangażowania w działania młodzieży. Kandydatura

PROGRAMY
Amicus – działania
przygotowawcze
Trzy miliony euro przeznaczyła Komisja na
wsparcie aktywności obywatelskiej i wolontariatu młodzieży w Europie. Instytucje publiczne
i organizacje pozarządowe, których podstawą
działalności jest wolontariat młodzieży, mogą
składać projekty promujące wolontariat międzynarodowy i działalność obywatelską młodzieży, upraszczające regulacje prawne związane z pracą społeczną w innych krajach UE,
testujące i oceniające współpracę europejską
w dziedzinie służby obywatelskiej i wolontariatu młodzieży. Maksymalny budżet jednego
projektu: 181 tys. euro. Wnioski można składać
do 31 października 2008. Zaproszenie do składania wniosków na http://ec.europa.eu/youth/
calls-for-proposals/call1131_en.htm

REGIO Projekty Partnerskie
Nowa akcja w programie Comenius. Regio
Projekty Partnerskie to szansa na zdobycie
funduszy na współpracę między lokalnymi
i regionalnymi władzami oświatowymi z co
najmniej dwóch europejskich krajów. W projekty muszą być też zaangażowane szkoły
i organizacje zajmujące się działalnością
edukacyjną (np. kluby młodzieżowe, stowarzyszenia rodziców, placówki doskonalenia
nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea). Czas
trwania projektów – dwa lata. Można organizować konferencje, szkolenia, warsztaty,
szkoły letnie, a także kampanie informacyjne.
Zakładany koszt jednego projektu to 30–40
tys. euro. Akcja ruszy w roku 2009. Pierwszy
termin składania wniosków niedługo zostanie
podany na stronie: www.comenius.org.pl.

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Wybrane programy polskie i europejskie z bazy danych Eurodesku, których terminy składania wniosków upływają w ciągu najbliższych
dwóch miesięcy. Baza jest na bieżąco uzupełniana i aktualizowana. Opisy programów znajdują się na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap. .

Program
Termin składania wniosków

Ludzie (7.PR) – Działania Marie
Curie

Opis

Kontakt

Stypendia dla naukowców na pobyty
badawcze za granicą

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych
Unii Europejskiej
Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa
Tel.: +48 22 828 74 83 Fax: +48 22 828 5370
www.kpk.gov.pl/7pr/

Dotacje na projekty umożliwiające
początkującym przedsiębiorcom
naukę w przedsiębiorstwie o dużym
doświadczeniu w innym państwie
członkowskim UE

DG Enterprise and Industry – Entrepreneurship
European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
entr-entrepreneurship@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Dotacje na projekty realizowane we
współpracy z partnerską organizacją z co
najmniej jednego kraju Europy Środkowo-Wschodniej, Południowej, Azji Centralnej

Fundacja im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
Tel.: +48 22 536 02 00 Fax: +48 22 536 02 20
batory@batory.org.pl, www.batory.org.pl

Dotacje na projekty przeciwdziałające
wykluczeniu społecznemu z powodu
ubóstwa

Proﬁle sp. z o.o i Kompania Piwowarska
ul. Elżbiety Drużbackiej 13, 01-622 Warszawa
Tel.: +48 22 828 87 27 Fax: +48 22 833 76 30
marta.witkowska@proﬁle.com.pl, www.warto.eu

Dotacje w wysokości 500 dolarów
na projekty realizowane przez dzieci
i młodzież

Youth Service America
1101 15th Street, Suite 200
Washington DC, 20005, USA
MinnieGrant@ysa.org, http://ysa.org/

Granty dla organizacji kulturalnych
i indywidualnych artystów

European Cultural Foundation
Jan van Goyenkade 5, NL-1075 HN Amsterdam, Holandia
Tel.: +31 20 573 38 68 Fax: +31 20 675 22 31
eclaassen@eurocult.org, www.eurocult.org

Fundusze na współpracę mieszkańców
miast Unii Europejskiej w celu wymiany
doświadczeń, opinii, nauki historii
i budowy wspólnej przyszłości

Town Twinning, Unit P7 Citizenship Education,
Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR 00/13, B-1140 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 295 26 85 Fax: +32 2 296 23 89
eacea-p7@ec.europa.eu, http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/
action1/towntwinning/funding_en.htm

Wsparcie dla sieci europejskich i
organizacji pozarządowych działających
na rzecz równości płci, integracji
osób niepełnosprawnych i walki
z dyskryminacją

DG Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
empl-info@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/employment_social/contact_en.html

Granty na wymiany i inicjatywy
młodzieżowe, wolontariat, projekty
z krajami sąsiadującymi z UE, krajowe
i międzynarodowe seminaria o polityce
młodzieżowej, szkolenia, sieci partnerskie
staże i inne formy wsparcia organizacji
młodzieżowych i osób pracujących
z młodzieżą

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”
ul. Mokotowska 43 IV p. 00-551 Warszawa
Tel.: 22 622 37 06, Fax: 22 622 37 08
mlodziez@mlodziez.org.pl, www.mlodziez.org.pl

Dotacje na współpracę kulturalną,
wymiany naukowe i badania, edukację,
wymiany młodzieżowe i współpracę
transgraniczną krajów Grupy
Wyszehradzkiej

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kralovske udolie 8, 811 02 Bratysława, Słowacja
Tel.: +421 259 203 811 Fax: +421 259 203 805
visegradfund@visegradfund.org,
www.visegradfund.org

Mini-granty (400 euro) na inicjatywy
lokalne organizowane podczas
europejskiego piłkarskiego
tygodnia przeciwko rasizmowi
(16–28 października)

Stowarzyszenie Nigdy Więcej
PO Box 6
03-700 Warszawa 4
Tel.: 0603 64 72 28; Email: rafalpan@zigzag.pl
www.nigdywiecej.org

19.08.2008
Erasmus dla młodych
przedsiębiorców
20.08.2008
Wschód-Wschód
– Międzynarodowe projekty
w Polsce
22.08.2008
Warto być za – konkurs dla
organizacji pozarządowych
29.08.2008
Minnie-granty Walta Disneya
30.08.2008
Granty na projekty kulturowe
01.09.2008
Europa dla obywateli:
Akcja 1.1 Partnerstwo miast

01.09.2008
PROGRESS (2007–2013)
Program na rzecz zatrudnienia
i solidarności społecznej
01.09.2008
Młodzież w działaniu

01.09.2008
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Małe granty
01.09.2008
Futbol Przeciwko Rasizmowi
w Europie
08.09.2008

NIE PRZEGAP TERMINÓW

Program

Opis

Kontakt

Program sponsorowania uniwersyteckich
badań naukowych w dziedzinach, którymi
zajmuje się Europejski Bank Inwestycyjny

European Investment Bank
– Universities Research Action
100, boulevard Konrad Adenauer, L - 2950 Luksemburg
universities@eib.org,
www.eib.org/about/partners/universities/index.htm

Dotacje na współpracę kulturalną,
wymiany naukowe i badania, edukację,
wymiany młodzieżowe i współpracę
transgraniczną krajów Grupy
Wyszehradzkiej

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki
Kralovske udolie 8, 811 02 Bratysława, Słowacja
Tel.: +421 259 203 811 Fax: +421 259 203 805
visegradfund@visegradfund.org,
www.visegradfund.org

Fundusze na projekty realizowane
wspólnie z partnerem z Francji,
promujące europejskie obywatelstwo

Fondation de France
40 avenue Hoche, 75008 Paryż, Francja
Tel.: +33 01 44 21 31 00 Fax: +33 01 44 21 31 01
solidaritesinternationales@fdf.org, www.fdf.org

Granty na projekty edukacyjne
adresowane do dzieci dla organizacji
non-proﬁt z miejscowości do 20 tys.
mieszkańców

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego
Al. Jerozolimskie 7, 00-495 Warszawa
Tel.: +48 22 59 65 735
fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl,
www.fundacja-steczkowskiego.pl

Doﬁnansowanie projektów edukacyjnych
prowadzonych wspólnie z Europejskimi
Centrami Młodzieży

European Youth Centre Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin, F - 67000 Strasburg, Francja
Tel.: +33 388 41 22 94 Fax: + 33 3 88 41 27 77
bente.moller-poulsen@coe.int,
www.coe.int/T/E/Cultural%5FCo%2Doperation/Youth/
7%2E%5FAbout%5Fus/European_Youth_Centres.asp

Uznanie inicjatyw oraz umiejętności osób
i/lub organizacji w zakresie zachowywania
i podnoszenia wartości dziedzictwa
kulturowego

Europa Nostra Secretariat
Lange Voorhout 35, NL-2514 EC Haga, Holandia
Tel.: +31 70 302 40 59
awards@europanostra.org, www.europanostra.org

01.10.2008

Wsparcie inicjatyw społecznych służących
wyrównywaniu szans edukacyjnych
młodzieży z terenów wiejskich i małych
miast do 20 tys. mieszkańców

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
Tel.: (22) 826 10 16
pcyf@pcyf.org.pl, www.pcyf.org.pl

Kultura (2007–2013): 1. Część
pierwsza: wspieranie działań
w zakresie kultury

Dotacje na wieloletnie projekty
międzynarodowej współpracy
w dziedzinie kultury

DG Culture and Education European Commission
200, Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 296 6599 Fax: +32 2 299 92 83
eac-culture@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/culture/eac/culture2000/contacts/contacts_en.html

Wsparcie ﬁnansowe na międzynarodowe
działania młodzieżowe podejmowane
przez krajowe lub międzynarodowe
organizacje młodzieżowe

EYF European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin, F-67000 Strasburg, Francja
Tel.: +33 3 88 41 20 19 Fax: +33 3 90 21 49 64
eyf@coe.int, www.eyf.coe.int/fej/

Dotacje na projekty promujące
dialog między Polakami a Niemcami
w kontekście integracji europejskiej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: +48 22 625 34 18 Fax: +48 22 625 34 18
www.fwpn.org.pl

Współﬁnansowanie projektów
rozwijających współpracę polskoniemiecką: spotkań, badań naukowych,
działań edukacyjnych na rzecz ochrony
środowiska

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
Tel.: +48 22 625 34 18 Fax: +48 22 625 34 18
www.fwpn.org.pl

Nagroda za najlepsze rozwiązania
w dziedzinie elektronicznych kursów
szkolących i doskonalących

MediaLab FH Karlsruhe
Moltkestrasse 30, D-76133 Karlsruhe, Niemcy
Tel.: +49 721 925 -1477 Fax: +49 721 925 1509
info@eurelea.org, www.eurelea.org

Termin składania wniosków

Inicjatywa na rzecz
uniwersyteckich badań
naukowych
15.09.2008
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Standardowe
Granty
15.09.2008
Powiększona Europa – granty na
polsko-francuskie projekty
26.09.2008
Na dobry początek – konkurs dla
organizacji
30.09.2008
Międzynarodowe działania
młodzieży we współpracy
z Europejskimi Centrami
Młodzieży
01.10.2008
Nagrody UE w dziedzinie
dziedzictwa kulturowego
01.10.2008
Równać szanse – Regionalny
Konkurs Grantowy

01.10.2008
Europejska Fundacja Młodzieży
– granty na międzynarodowe
działania młodzieżowe
01.10.2008
Polacy i Niemcy: razem
o potrzebach Europy
01.10.2008
Dotacje na spotkania i współpracę
polsko-niemiecką
01.10.2008
Europejska nagroda e-learning
– EureleA
20.10.2008

WYDARZENIA
Czyste powietrze dla wszystkich
W dniach 16–22 września 2008 r. w ponad
dwóch tysiącach miast Europy rozpoczną się
obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności.
Inicjatywa ma zwrócić uwagę na potrzebę
zapewnienia zrównoważonej mobilności
w miastach. Dotyczy ona m.in. dbania o bezpieczeństwo na ulicach, ograniczania hałasu czy
rezygnacji z jazdy samochodem po mieście.
Tegoroczne wydarzenia odbędą się pod hasłem
„Czyste powietrze dla wszystkich”. W Polsce
obchody koordynuje Ministerstwo Środowiska. Szczegółowe informacje po angielsku
pod adresem: www.mobilityweek.eu.

Ciężarówka pełna różnorodności
Dwadzieścia postojów w 10 krajach UE,
debaty, występy muzyczne, imprezy sportowe i quizy – to tylko niektóre atrakcje, jakie
czekają na mieszkańców miast, które odwiedzi
żółta ciężarówka z napisem „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji”. 5 października przyjedzie do Warszawy. W programie
m.in. jazda wózkiem inwalidzkim po torze
przeszkód, konkurs karaoke i teleturniej
różnorodności.
Od 2004 roku ciężarówka promująca tolerancję odwiedziła 78 miast we wszystkich
państwach członkowskich UE, a w ﬁrmowanej
przez nią kampanii wzięło udział ponad pół
miliona osób. Informacje o trasie ciężarówki
i zaplanowanych wydarzeniach na stronie:
www.trucktour.info/?language=en.

EuroSkills
Graficy, florystki, elektrycy, projektanci
rowerów, kucharze i fryzjerki i inni młodzi
specjaliści będą walczyć o mistrzostwo Euroskills. To konkurs dla studentów i absolwentów
szkół zawodowych z całej Europy. Odbędzie
się w Rotterdamie w dniach 18–20 września
2008 r. Więcej informacji po angielsku na
stronie: www.euroskills2008.eu/en.

Bezpiecznie na drogach
Po raz drugi Europa będzie obchodzić Europejski Dzień Bezpieczeństwa na Drodze.
Główne wydarzenia odbędą się 13 października 2008 r. w Paryżu. Tegoroczne obchody
będą poświęcone bezpieczeństwu na drogach
miejskich. Ze statystyk wynika, że blisko 70%
wypadków samochodowych ma miejsce na
obszarze zabudowanym. Kampania to element
unijnej akcji, której celem jest zmniejszenie co
najmniej o połowę liczby oﬁar śmiertelnych
wypadków na drogach we wszystkich krajach
UE – z 54 tys. do 27 tys. rocznie. Więcej informacji o inicjatywie, po angielsku, na stronie:
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/
road_safety_days/index_2008_en.htm.

Dzień Pracy w Europie
Komisja Europejska zaprasza 27 września
2008 r. do Brukseli na obchody Dnia Pracy
w Europie. Dla pracodawców to okazja do
zaprezentowania swojej ﬁrmy, dla poszukujących pracy – do zapoznania się z zagranicznymi ofertami zatrudnienia. Wydarzenie
współorganizuje sieć europejskich doradców
zawodowych EURES. Więcej informacji, po
angielsku, na stronie: www.jobdays.eu.

INTERNET
Europejskie obywatelstwo w sieci
W sieci pojawiła się platforma wymiany informacji, doświadczeń i reﬂeksji na temat europejskiego obywatelstwa. Witryna dostępna
pod adresem www.european-citizenship.org.
Skierowana jest do pracowników organizacji
pozarządowych, badaczy, polityków oraz
uczestników szkoleń poświęconych europejskiemu obywatelstwu. Anglojęzyczna
platforma powstała z inicjatywy organizacji
Partnership on Youth i SALTO.

TeachToday.eu
Jak bezpiecznie korzystać z najnowszych osiągnięć technologicznych uczy witryna TeachToday.eu. Strona powstała z myślą o nauczycielach. Znajdą się na niej materiały edukacyjne
przydatne podczas prowadzenia lekcji o korzyściach i zagrożeniach, jakie niosą ze sobą nowe
technologie, takie jak komputery, internet,
telefony z aparatami fotograﬁcznymi.
Witryna to inicjatywa czternastu wiodących na
europejskim rynku operatorów sieci komórkowej i internetowej. Jest dostępna m.in. po
angielsku, niemiecku i francusku. Adres strony:
http://en.teachtoday.eu/.

Studia muzyczne w Europie
Jak wyglądają przesłuchania do szkół muzycznych za granicą? Czym różni się nauka
w konserwatorium od akademii? Gdzie szukać
stypendiów naukowych? Odpowiedzi na te
i wiele innych pytań dotyczących studiów
muzycznych w Europie znajdują się na stronie
www.studymusicineurope.org. Witryna zawiera
wyszukiwarkę 240 szkół europejskich i instytucji muzycznych. Ma pięć wersji językowych,
m.in. angielską, francuską i hiszpańską.

KONKURSY
Ty też masz wpływ na zmianę
klimatu
Kampania na rzecz zmian klimatu zainaugurowana przez Komisję Europejską w 2006
roku zbliża się ku końcowi. Jej ﬁnał odbędzie
się w pięciu państwach: w Polsce, Czechach,
Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech. W telewizji

pojawią się reklamy zachęcające młodzież do
ochrony środowiska. Powstaną okolicznościowe
portale. Będą organizowane czaty.
Zwieńczeniem ostatniego etapu kampanii
będzie konkurs „Be a Changer” polegający
na złożeniu w internecie najciekawszej deklaracji dotyczącej ochrony klimatu. Na stronie
www.changer2008.eu/4.html?&L=3 będzie też
można umieszczać fotografie z pomysłami,
jak dbać o środowisko w codziennym życiu.
Autorów najciekawszych deklaracji i zdjęć
wybiorą internauci. Autorzy tego pomysłu liczą,
że w ten sposób wyłoni się wirtualna społeczność osób, które aktywnie działają na rzecz
zmian klimatu. Konkurs potrwa do 30 listopada
2008 r. Więcej informacji na stronie kampanii:
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign.

Zabawa w unijnego tłumacza
Już po raz drugi Komisja Europejska organizuje konkurs translatorski dla uczniów
szkół średnich, którzy chcą przekonać się
na własnej skórze, na czym polega praca
tłumacza. W konkursie mogą uczestniczyć
uczniowie w wieku 17 lat. Ich zadanie będzie
polegało na przetłumaczeniu krótkiego tekstu.
Konkurs odbędzie się równocześnie w blisko
700 europejskich szkołach. Zostaną one wylosowane spośród tych, które między 1 września a 20 października zarejestrują się na
stronie http://ec.europa.eu/translation/contest/
index_en.htm. Autorzy najlepszych przekładów,
po jednym z każdego unijnego państwa,
pojadą z opiekunem na dwudniową wycieczkę
do Brukseli. Opis konkursu w bazie Eurodesk Polska: www.eurodesk.pl/index2.php?go=
program_details&c_outid=PL0010000510

PUBLIKACJE
Dobre praktyki – praca z młodzieżą
Przykłady projektów aktywizujących młodzież
z mniejszymi szansami zawiera anglojęzyczna
broszura „Dobre praktyki w zakresie pracy
z młodzieżą”. Wydała ją Komisja Europejska.
Publikacja jest rezultatem współpracy i konsultacji unijnych polityków z osobami, które na co
dzień pracują z młodzieżą w krajach Unii Europejskiej. Dokument pdf znajduje się na stronie:
http://ec.europa.eu/youth/pdf/doc1084_en.pdf

Jak to się robi w LLP
Mobilność stwarza możliwości – to motyw
przewodni publikacji poświęconych unijnemu
programowi „Uczenie się przez całe życie”.
Broszury zawierają opisy projektów i historie
osób, które z powodzeniem wzięły udział
w programach Erasmus, Comenius, Leonardo
da Vinci i Grundtvig. Broszury dostępne są
w języku angielskim, francuskim, niemieckim
i słoweńskim. Można je ściągnąć w formacie
pdf ze strony: http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/publ/educ-training_en.html.
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