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AKTUALNOŚCI EURODESK
POLSKA
Z młodzieżą o Europie
Ruszył nowy projekt Eurodesk Polska. Od
października szkoły i organizacje mogą poprosić konsultanta Eurodesku o poprowadzenie
jednej z pięciu lekcji europejskich.
Trzy z nich – „Eurowolontariat”, „Eurostudia”,
„Europraca” - dotyczą mobilności w Europie.
Lekcja „Euroszanse” pokazuje, jak korzystać
z unijnych funduszy młodzieżowych, a sesja
„…wydaje ci się, że już wszystko wiesz?” przybliża działalność Unii Europejskiej i pokazuje,
w jaki sposób młodzież może wpływać na
kształt polityki UE. Lekcje prowadzone są pod
wspólnym szyldem - „Młodzież w Europie”.
Scenariusze i materiały lekcyjne opracował
Eurodesk.
Lekcje przeznaczone są przede wszystkim
dla młodzieży w wieku ponadgimazjalnym.
Prowadzą je - nieodpłatnie – konsultanci 19
punktów Eurodesk Polska. Wszyscy zostali
gruntownie przeszkoleni. Zapoznali się z problematyką poruszaną na lekcjach i dysponują
opracowanymi przez Eurodesk Polska materiałami i pomocami naukowymi.
Więcej informacji o projekcie „Młodzież
w Europie” i lista konsultantów prowadzących
lekcje znajduje się na stronie www.eurodesk.pl,
zakładka „Lekcje europejskie”.

EURONEWSY
Młodzieżowa deklaracja
europarlamentarzystów
433 posłów do Parlamentu Europejskiego podpisało deklarację wzywającą Komisję Europejską
i państwa członkowskie UE do uwzględniania
potrzeb młodzieży przy tworzeniu polityki dotyczącej młodych mieszkańców UE. Deklaracje
podpisało 25 polskich eurodeputowanych. Lista
wszystkich sygnatariuszy znajduje się na stronie Europejskiego Forum Młodzieży, pomysłodawcy i organizatora kampanii „Make it youthful”
– www.youthforum.org/declaration3.htm#

Rok kreatywności i innowacji
Parlament Europejski zatwierdził propozycję
Komisji Europejskiej, by rok 2009 był Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji. Każdy
kraj UE ma mieć swojego koordynatora Roku,
który będzie odpowiadał za działania na szczeblu krajowym i regionalnym. Na poziomie europejskim przedsięwzięcie koordynuje Dyrekcja
Komisji Europejskiej ds. Edukacji i Kultury. Strona
internetowa Roku ma powstać wkrótce.

Digitalizacja eurokulturowego
dziedzictwa
Opóźnia się start witryny, która ma być największym internetowym zbiorem europejskiego dziedzictwa kulturowego. Strona miała
być gotowa w tym roku, ale prace związane
z kopiowaniem zasobów opóźniają się. Pań-

stwa członkowskie muszą bardziej się przyłożyć
– ponagla Komisja Europejska i zapowiada, że
na digitalizację zasobów europejskich bibliotek
przeznaczy w najbliższych dwóch latach 120
milionów euro.
Prace nad uruchomieniem wirtualnej eurobiblioteki trwają od kilku lat. Jej zbiory mają
zawierać książki, muzykę, obrazy, zdjęcia
i ﬁlmy – wszystkie mają być ogólnie dostępne
w internecie. Zasoby europejskich bibliotek
liczą ponad 2.5 biliona książek. Tylko 1% z nich
ma postać cyfrową.

Zdrowa przekąska za unijne
pieniądze
Szkoły, które dbają o zdrowe odżywianie swoich uczniów będą mogły liczyć na wsparcie Unii
Europejskiej. Już w przyszłym roku Komisja
zamierza uruchomić dotacje dla szkół, które oferują swoim uczniom darmowe warzywa i owoce.
Zarezerwowała na ten cel 90 milionów euro.
Akcja to efekt rosnącej otyłości wśród najmłodszych Europejczyków. Na nadwagę cierpi
22 miliony dzieci w UE. Na otyłość – 5 milionów,
co roku przybywa ich 400 tys., najwięcej w biednych rodzinach.
W dniach 15–16 grudnia Komisja organizuje
w Brukseli konferencję na temat zdrowego
odżywiania uczniów, podczas której będą prezentowane przykłady udanych akcji zachęcających uczniów do jedzenia owoców i warzyw.
Więcej o konferencji na stronie:
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/
events/conference/index_en.htm

Parlament Europejski TV
Parlament Europejski ma swoją telewizję internetową. EuroparlTV składa się z czterech
kanałów – każdy przeznaczony jest dla innej
grupy odbiorców. Kanał „Twój Parlament”
skierowany jest do ekspertów – polityków,
urzędników, przedsiębiorców, naukowców,
lobbistów. „Twój głos” to interaktywny kanał
dla szerszej grupy odbiorców. „Młoda Europa”
przeznaczona jest dla młodzieży i osób często
korzystających z internetu. „Parlament na żywo”
przeprowadza bezpośrednie transmisje z obrad
Parlamentu Europejskiego. EuroparlTV ma polską wersję językową. Znajduje się pod adresem:
www.europarltv.europa.eu

Mobilność dla każdego młodego!
Grupa ekspertów Komisji Europejskiej przedstawiła propozycje działań, które mają zwiększyć mobilność młodzieży w celach edukacyjnych (learning mobility). Zdaniem ekspertów
Unia powinna dążyć do tego, by w roku 2020
połowa młodych Europejczyków (16–29 lat)
– bez względu na pochodzenie i grubość portfela – mogła skorzystać z jednej z form wyjazdu
do innego kraju w celach edukacyjnych: na
studia, praktykę zagraniczną czy wolontariat.
Eksperci chcą też, by UE wspierała mobilność
artystów i przedsiębiorców. Zaznaczają, że cele
te zostaną zrealizowane tylko poprzez wspólne
działanie i partnerstwo krajów i regionów UE,
placówek edukacyjnych, biznesu i organizacji
społeczeństwa obywatelskiego.

WYDARZENIA
Europejski Tydzień Młodzieży
Debata o europejskiej polityce młodzieżowej zdominuje tegoroczny Europejski
Tydzień Młodzieży (ETM). I choć formalnie Tydzień odbędzie się na początku
listopada, to wiele z ETM-owych wydarzeń mamy już za sobą...

Co się wydarzyło
W obchody tegorocznego ETM-u włączyły
się organizacje, przy których działają punkty
Eurodesk Polska. Organizują debaty z udziałem młodzieży. Pierwsza z debat regionalnych
odbyła się we wrześniu w Jeleniej Górze.
Z młodzieżą z jeleniogórskich i kowarskich
szkół dyskutowali posłowie, radni i przedstawiciele dolnośląskiego kuratorium. – Pomysły
młodych ludzi przekonały naszych gości. Posypały się propozycje współpracy, spotkań, dyskusji
– informuje Paweł Ćwiąkało z Jeleniej Góry.
Podobne debaty odbyły się m.in. w Bydgoszczy,
Kielcach, Lublinie, Malborku, Dzierżoniowie
(woj. dolnośląskie). W sumie w 10 miastach
w Polsce. Ich najaktywniejsi uczestnicy przyjadą do Warszawy na debatę krajową.

Co się dzieje
W międzyczasie rozpoczęły się konsultacje
z młodzieżą online. Na temat celów przyszłej
polityki młodzieżowej można się wypowiedzieć (po polsku) w internetowej ankiecie
Komisji Europejskiej – http://ec.europa.eu/
youth/youth-policies/doc1220_en.htm
Autorzy ankiety pytają w niej o najważniejsze wyzwania stojące przed młodymi ludźmi,
priorytety polityki UE dotyczącej młodzieży,
edukację, zatrudnienie, kwestie społeczne,
obywatelstwo i znajomość działań UE na
rzecz młodzieży. Ankietę można wypełniać
do 25 listopada 2008. Wyniki znajdą się na
stronie http://ec.europa.eu/youth

Co się będzie działo
7 listopada odbędzie się najważniejsze wydarzenie ETM-u w Polsce – debata młodzieży
z ekspertami od młodzieży i politykami, m.in.
przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i organizacji pozarządowych. Tematy
dyskusji to bezrobocie i zatrudnienie, wyrównywanie szans, rozwój młodzieży z mniejszymi
szansami, aktywne obywatelstwo, edukacja
i informacja młodzieżowa. Konferencję organizuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czemu ma to służyć
Rekomendacje wypracowane w czasie debat
regionalnych i krajowych zostaną przekazane do Brukseli i będą brane pod uwagę
przy tworzeniu celów, założeń i priorytetów
przyszłej polityki młodzieżowej UE. Jej nowe
kierunki Komisja Europejska chce wyznaczyć
już w przyszłym roku.
Więcej informacji o Europejskim Tygodniu
Młodzieży (po angielsku) 2008 na stronie
www.youthweek.eu

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

Opis

Kontakt

Wsparcie dialogu młodych Europejczyków
na temat różnic i podobieństw
w narodowej, regionalnej i lokalnej pamięci
o doświadczeniach przemocy w XX wieku.

Geschichtswerkstatt Europa
Instytut Historii Stosowanej
Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Tel.: +49 335 5534 16 393 Fax: +49 335 5534 16 393
info@instytut.net, www.instytut.net

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/
DG EAC D.2 – Youth In Action – Amicus
DG Education and Culture
European Commission, 1049 Bruksela, Belgia
Eac-amicus@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm

31.10.2008

Wsparcie dla projektów wzmacniających
działalność obywatelską i wolontariat
młodzieży w Europie z uwzględnieniem
badań i działań zwiększających świadomość
oraz praktyk młodych ludzi w Unii
Europejskiej.

Be the Change!
– małe granty na
projekty młodzieżowe

Dotacje na projekty młodych ludzi z całego
świata działających na rzecz społeczności
lokalnych.

Peace Child International – BTC! Programme
The White House, 46 High Street, Buntingford, Herts
SG9 9AH, Wielka Brytania
Tel.: + 44 176 327 4460 Fax: + 44 176 327 4459
Europe@peacechild.org, www.peacechild.org

Dotacje na projekty kulturalne o zasięgu
europejskim dla orkiestr, chórów, grup
teatralnych i tanecznych, sieci europejskich
prowadzących działalność kulturalną oraz
podmiotów organizujących wydarzenia
kulturalne.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Kultury
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
Tel.: +48 22 44 76 170 (- 172)
pkk.kultura@mkidn.gov.pl,
www.mkidn.gov.pl/pkk

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.: +48 22 622 37 06, Fax: +48 22 622 37 08
mlodziez@mlodziez.org.pl,
www.mlodziez.org.pl

Konkurs dotacyjny na projekty realizowane
przez organizacje lokalne w czasie ferii
zimowych, przeznaczone dla dzieci
i młodzieży ze wsi i miasteczek do
6.000 mieszkańców.

Fundacja Wspomagania Wsi
Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
Tel.: +48 22 636 25 70 – 75 Fax: +48 22 636 62 70
jplater@fww.org.pl,
www.fww.org.pl

Wsparcie strukturalne dla organizacji
społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu
europejskim i zespołów ekspertów
badających europejski porządek publiczny.

Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli
Instytut Adama Mickiewicza.
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 44 76 125
www.europadlaobywateli.pl

Wsparcie przedsięwzięć na rzecz
ochrony przyrody, działań związanych
z zarządzaniem w zakresie środowiska oraz
kampanii informacyjnych i komunikacyjnych.

DG Environment E.4 – LIFE Unit
European Commission
200 rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax: +32 2 292 17 87
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/lifeunit.htm

Nagroda dla najlepszych projektów
współpracy szkół z wykorzystaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnych
w ramach programu eTwinning.

Narodowe Biuro Akcji eTwinning
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel: +48 22 622 37 12 wew. 400
helpdesk@etwinning.pl, www.etwinning.pl

Dotacje na festiwale, koncerty, spektakle
i inne projekty artystyczne o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa 00-071
www.mkidn.gov.pl

Doﬁnansowanie przeznaczone na remont,
modernizację i wyposażenie placówek
zajmujących się działalnością kulturalną
i edukacyjną.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa 00-071
www.mkidn.gov.pl

Termin składania wniosków
Geschichtswerkstatt Europa
– konkurs dotacyjny
27.10.2008
Minnie-granty Walta Disneya
30.10.2008
Amicus – działanie
przygotowawcze

31.10.2008
Kultura (2007–2013): Część druga
– Wsparcie dla organizacji
prowadzących działania w dziedzinie
kultury na poziomie europejskim
01.11.2008
Młodzież w działaniu

01.11.2008
Pożyteczne ferie 2009

01.11.2008
Europa dla Obywateli – Aktywne
społeczeństwo obywatelskie
w Europie (Akcja 2)
17.11.2008
LIFE+ (2007–2013)

21.11.2008
Nagroda eTwinning
30.11.2008
Wydarzenia artystyczne
30.11.2008
Rozwój infrastruktury kultury
30.11.2008

NIE PRZEGAP TERMINÓW
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Dotacje na projekty kulturalne, kampanie
informacyjne, programy badawcze oraz
doskonalenie zawodowe osób pracujących
w sektorze kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa 00-071
www.mkidn.gov.pl

Fundusze na rozwój zbiorów bibliotecznych,
wydawnictw i czasopism kulturalnych.
Na wsparcie mogą też liczyć inicjatywy
promujące czytelnictwo i literaturę.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa 00-071
www.mkidn.gov.pl

Fundusze na wsparcie kultury polskiej poza
granicami kraju, promocję polskich twórców
i ich twórczości za granicą.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa 00-071
www.mkidn.gov.pl

Fundusze na organizację intensywnych
kursów języka norweskiego, islandzkiego
i niemieckiego.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.+48 22 46 31 000 Fax +48 22 46 31 028
fss@frse.org.pl, www.fss.org.pl

30.11.2008

Doﬁnansowanie wizyt studyjnych oraz
wyjazdów doktorantów i młodych
naukowców w celu przeprowadzenia badań
naukowych w instytucjach badawczych
w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.+48 22 46 31 000 Fax +48 22 46 31 028
fss@frse.org.pl, www.fss.org.pl

Fundusz Stypendialny
i Szkoleniowy: Działanie IV
– Współpraca instytucjonalna

Dotacje na współpracę instytucji
edukacyjnych z Norwegii, Islandii,
Liechtensteinu i Polski.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.+48 22 46 31 000 Fax +48 22 46 31 028
fss@frse.org.pl, www.fss.org.pl

Fundusze na rozwój oferty dydaktycznej
i programów studiów w językach obcych na
polskich uczelniach.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel.+48 22 46 31 000 Fax +48 22 46 31 028
fss@frse.org.pl, www.fss.org.pl

Wsparcie wymiany mieszkańców miast
z Unii Europejskiej i tworzenia sieci
tematycznych w celu wymiany doświadczeń,
opinii, nauki historii i budowy wspólnej
przyszłości.

Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli
Instytut Adama Mickiewicza
ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 44 76 125
www.europadlaobywateli.pl

Roczne dotacje na stałe działania organizacji
działających na rzecz młodzieży na skalę
europejską. Organizacje ubiegające się
o wsparcie muszą działać w co najmniej
ośmiu krajach.

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Youth
Unit P6
Avenue du Bourget, 1 B-1140 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 295.25.84
Eva.MOSER@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2009/action41/index_en.htm

Wsparcie projektów partnerstwa
z regionalnymi lub lokalnymi podmiotami
publicznymi lub z organizacjami pracującymi
z młodzieżą na szczeblu europejskim.

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency Youth
Unit P6
Avenue du Bourget, 1 B-1140 Bruksela, Belgia
youthcallforproposals@ec.europa.eu,
http://eacea.ec.europa.eu/youth/calls2008/call46/index_en.htm

Dotacje na współpracę kulturalną, wymiany
naukowe i badania, edukację, wymiany
młodzieżowe i współpracę transgraniczną.

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

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

Granty dla organizacji pozarządowych na
projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki
i polityki społecznej.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa
Tel.: +48 (22) 826 90 51 Fax: +48 22 826 90 51
www.citibank.pl/poland/kronenberg/

Termin składania wniosków
Edukacja kulturalna
i diagnoza kultury
30.11.2008
Literatura i czytelnictwo
30.11.2008
Promocja kultury polskiej za granicą
30.11.2008
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy:
Działanie II, Kursy językowe
30.11.2008
Fundusz Stypendialny
i Szkoleniowy – Działanie III
– Stypendia indywidualne

30.11.2008
Fundusz Stypendialny
i Szkoleniowy: Działanie V
– Rozwój uczelni polskich
30.11.2008
Europa dla obywateli:
Akcja 1.1 Partnerstwo miast
01.12.2008
Młodzież w działaniu
– Akcja 4.1 Wsparcie dla organizacji
aktywnych w dziedzinie młodzieży
na poziomie europejskim
01.12.2008
Młodzież w działaniu
– Akcja 4.6 Partnerstwo
01.12.2008
Międzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki – Małe granty
01.12.2008
Polacy i Niemcy:
razem o potrzebach Europy
02.12.2008
Dotacje Fundacji Kronenberga
10.12.2008

WYDARZENIA
Tygodnie eTwinning
W Polsce będą obchodzone już po raz trzeci
(1–31 października 2008 r.) Każda szkoła
– podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, a nawet przedszkole – może
zaplanować działania związane z programem
eTwinning. Mogą to być wystawy, konkursy
plastyczne, loterie fantowe i quizy wiedzy
o eTwinningu (dla uczniów własnej szkoły
lub szkół z najbliższego regionu, które realizują bądź zrealizowały projekt eTwinning),
a także spotkania, prezentacje i sympozja dla
nauczycieli, bibliotekarzy, dyrektorów szkół
oraz pedagogów szkolnych. Najciekawsze
i najbardziej pomysłowe działania zostaną
wyróżnione w ogólnopolskim konkursie
„Tydzień eTwinning – Debiut 2008”.
eTwinning to unijny program wspierający
współpracę szkół przez internet. Organizacją
koordynującą Program w Polsce jest Fundacja
Rozwoju Systemu Edukacji.
Więcej informacji na stronie: www.etwinning.pl
>> aktualności

Unia na rzecz osób
niepełnosprawnych
Z okazji Europejskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych (3 grudnia 2008) Komisja Europejska zaprasza na konferencję „Działania
lokalne, korzyści dla wszystkich”. Spotkanie
odbędzie się 1–2 grudnia 2008 r. w Brukseli.
Będzie poświęcone działalności Unii Europejskiej na poziomie lokalnym na rzecz osób
niepełnosprawnych. Współorganizatorem
konferencji jest Europejskie Forum Osób
Niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje,
po angielsku, na stronie: http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId
=104&furtherEvents=yes

PUBLIKACJE
Dekada z euro
Komisja Europejska opracowała broszurę
pt. Dziesięć lat waluty euro – 10 historii
sukcesu. Publikacja przedstawia korzyści
wprowadzenia unii walutowej, takie jak
przejrzystość cenowa, eliminacja kosztów
wymiany walut oraz niższe stopy procentowe. Broszura, po polsku, jest dostępna
w dokumencie pdf: http://ec.europa.eu/economy
_ﬁnance/publications/publication12583_pl.pdf
oraz w wersji interaktywnej: http://ec.europa.eu/
economy_ﬁnance/emu10/citizens_en.htm.
Swoją wiedzę na temat unijnej waluty mogą
sprawdzić również najmłodsi. Edukacyjna
gra dla dzieci znajduje się na stronie: http://
ec.europa.eu/economy_ﬁnance/netstartsearch
/euro/kids/index_en.htm.

Obecnie euro jest wspólną walutą 15 państw
UE. Codziennie używa jej 320 mln osób.

Rada Europy o uczestnictwie
młodzieży
Podręcznik poświęcony znowelizowanej
europejskiej karcie uczestnictwa młodych
ludzi w życiu lokalnym i regionalnym przygotowała Rada Europy. Anglojęzyczna publikacja
pt. Have your say adresowana jest do organizacji młodzieżowych, władz lokalnych oraz
młodych ludzi, którzy chcą aktywnie działać na
rzecz swoich społeczności. Kosztuje 19 euro.
Można ją zamówić na stronie:
http://book.coe.int/EN/ﬁcheouvrage.php?PAGEID
=36&lang=EN&produit_aliasid=2303.

INTERNET
Nowości na serwerze Europa
Nowym wyglądem i zawartością może
pochwalić się unijna witryna poświęcona zatrudnieniu, sprawom społecznym
i w yrówny waniu szans. N a stronie
http://ec.europa.eu/social internauci znajdą
informacje o aktualnych trendach w polityce zatrudnienia Unii Europejskiej. Witryna
oferuje dostęp do elektronicznej biblioteki
zawierającej dokumenty i publikacje. W dziale
multimediów można znaleźć ﬁ lmy z całej
Europy dotyczące mobilności zawodowej.
Strona ma trzy wersje językowe: angielską,
francuską i niemiecką.

eTwinning – nowa odsłona
Portal eTwinning zmienił swój wygląd.
Redakcja usprawniła nawigację i uatrakcyjniła graﬁkę. Na użytkowników czekają nowe
opcje – m.in. możliwość założenia własnego
proﬁlu, prowadzenia Twinbloga, umieszczania
komentarzy. Udogodnienia wprowadzono
również w sekcji poszukiwania partnerów
do projektów szkolnych.
Program eTwinning wspiera współpracę szkół
zakładającą wykorzystanie nowoczesnych
technik komunikacji: poczty elektronicznej,
forów, czatów, blogów, komunikatorów, wideokonferencji czy prezentacji multimedialnych.
Projekty mogą prowadzić nauczyciele razem
z klasami czy grupami zainteresowań. Adres
portalu: www.etwinning.net.

FuturEnergia
To unijny program edukacyjny o ochronie
środowiska skierowany do uczniów europejskich szkół. Ma uświadomić młodzieży,
jak przeciwdziałać zmianom klimatycznym
i oszczędzać energię. FuturEnergia oferuje
udział w konkursach, debatach i czatach
z ekspertami ds. ochrony środowiska. Więcej
informacji na stronie www.futurenergia.org.

Twój przewodnik po Europie
Jaki procent niebieskookich obywateli mieszka
w Hiszpanii? Od którego roku życia młodzież
może kupować alkohol w Niemczech? Gdzie
obowiązuje zakaz palenia w miejscach publicznych? Odpowiedzi na te i inne pytania można
znaleźć na stronie: www.eupedia.com. Witryna
udostępnia informacje o historii, kulturze,
życiu i miejscach Europie, które warto zobaczyć. Na razie na portalu dominują informacje
o Anglii, krajach Beneluksu, Francji i Niemczech. Ale ma ich być coraz więcej.

ETAP – witryna o środowisku
Wywiady, publikacje, niusy i programy wspierające ochronę środowiska można znaleźć
na unowocześnionej stronie Komisji Europejskiej – ETAP. Witryna ma nowy wygląd
graﬁ czny i układ treści. Zawiera strategie
i analizy unijnej polityki ochrony środowiska
oraz opracowania na temat wykorzystania
nowych technologii w działaniach ekologicznych. Obecnie ma pięć wersji językowych:
angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką
i włoską. Adres strony: http://ec.europa.eu/
environment/etap/index_en.htm.

KONKURSY
Twoje miasto przyszłości
Jak młode pokolenie wyobraża sobie europejskie miasto przyszłości – to temat międzynarodowego konkursu dla młodzieży w wieku
15–25 lat. Mogą wziąć w nim udział zespoły
składające się maksymalnie z trzech osób.
Jury oceni prace pod względem innowacyjności i wartości artystycznej. Rejestracja
uczestników trwa do 31 października 2008,
prace będzie można przesyłać do 30 listopada. Trzy zwycięskie drużyny wezmą udział
w Europejskim Kongresie Światowego Forum
Kultury, który rozpocznie się pod koniec
lutego 2009 r. w Dreźnie. Zgodnie z szacunkami ONZ w 2030 roku liczba ludzi mieszkających w miastach wyniesie 5 miliardów
czyli około 60% światowej populacji. Więcej
informacji po angielsku i niemiecku na stronie:
www.wcf-dresden.de/junges-forum.

Videotivoli 2009
To nazwa międzynarodowego festiwalu ﬁlmowego dla dzieci i młodzieży, który od sześciu
lat odbywa się w Finlandii. W tegorocznym
konkursie mogą wziąć udział osoby do 16 roku
życia. Filmy nie powinny trwać dłużej niż 10
minut. Tematyka i forma prac jest dowolna
– można przesyłać teledyski, dokumenty,
kreskówki i inne nagrania wideo. Filmy nadesłane z krajów bałtyckich i skandynawskich
wezmą udział w dodatkowym konkursie.
Termin przesyłania wideoklipów to 15 listopada 2008 r. Zasady udziału w konkursie, po
angielsku, na stronie: www.videotivoli.ﬁ
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