Październik 2009
Nr 28
EURONIUSY
Młodzież z politykami o przyszłości
Bezrobocie, wkraczanie na rynek pracy, wykluczenie społeczne, zdrowie i samopoczucie młodych kobiet i mężczyzn w Europie – to tematy
wrześniowej konferencji na temat polityki młodzieżowej UE w latach 2010–2018.
Po raz pierwszy uczestniczyli w niej młodzi
ludzie z całej Europy i politycy. Wspólnie pracowali nad konkretnymi propozycjami rozwiązań na lata 2010–2018. Pod koniec listopada
będą nad nimi dyskutować przedstawiciele
państw UE.
Konferencja odbyła się w Sztokholmie. Wzięło
w niej udział blisko 250 młodych ludzi z całej
Europy. Najważniejsze konkluzje z dyskusji
znajdują się na stronie: www.se2009.eu/
polopoly_fs/1.14974!menu/standard/file/Outcome
%20from%20workshop.pdf

Europejska nagroda
za spiralne soczewki
Polscy studenci – Aleksander Kubica i Wiktor
Pilewski – zdobyli jedną z trzech pierwszych
nagród w unijnym Konkursie Prac Młodych
Naukowców.
Międzynarodowe jury nagrodziło Polaków
w kategorii ﬁ zyka za badania nad spiralnymi
soczewkami dyfrakcyjnymi. Pierwszą nagrodę
otrzymali również dwaj nastoletni Irlandczycy,
którzy opracowali przyrząd do oceny jakości
mleka oraz 19-letni Szwajcar, który wymyślił
samolot latający do tyłu.
Konkurs młodych naukowców organizowany
jest co roku. Ma zachęcić młodzież do pracy
badawczej i kariery naukowej. Obejmuje nauki
ścisłe, przyrodnicze, technikę, nauki społeczne i ekonomiczne. W tym roku do konkursu zgłoszono 87 projektów 122 autorów
z 32 krajów europejskich. Zwycięzcy otrzymali 7 tys. euro.
Pierwszy konkurs został zorganizowany w roku
1989. Do tej pory Polacy zdobyli 17 głównych
nagród. Termin zgłaszania prac na eliminacje
krajowe do przyszłorocznej edycji konkursu
upływa 31 października 2009 r. Więcej informacji
na stronie Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci:
www.fundusz.org.

Nowa strona UE
Klarowny podział, łatwiejsza nawigacja, możliwość szybszego dotarcia do szukanych informacji – takie cele przyświecały twórcom nowej
witryny Unii Europejskiej – http://europa.eu/
index_en.htm – która pod koniec września pojawiła się w sieci.
Główym założeniem strony jest oddzielenie
informacji specjalistycznych od ogólnych informacji o UE.
Poruszanie po stronach ma ułatwić menu znajdujące się na wszystkich podstronach unijnej
witryny, z których większość ma polskie wersje
językowe. Można też poprosić o pomoc w znalezieniu informacji.

Szwajcaria w unijnych programach
Od 2011 roku Szwajcaria będzie uczestniczyć
w programach „Młodzież w działaniu” i „Uczenie
się przez całe życie”. Będzie ją to kosztowało
ponad 50 milionów euro – tyle szwajcarski rząd
wpłaci do unijnej kasy w latach 2011–2013.
Decyzję Komisji Europejskiej o zaproszeniu
Szwajcarii do udziału w unijnych programach
musi jeszcze zaakceptować Rada UE. Jeśli tak
się stanie, Szwajcaria będzie 32 krajem biorącym udział w unijnych programach edukacyjnych
i młodzieżowych.

Uniwersytety dla dzieci
Ponad pół miliona euro przeznaczy Unia
Europejska na tworzenie sieci uniwersytetów
dla dzieci – EUCUNET (European Children’s
University Network). Pierwszym krokiem będzie
zebranie informacji o istniejących inicjatywach
i przedsięwzięciach prowadzonych w ramach
edukacji uniwersyteckiej dla dzieci i młodzieży.
W planach utworzenie portalu i sympozja
międzynarodowe.
Zalążek sieci już istnieje. Dziecięce uniwersytety działają w Basel, Bratysławie, Strasburgu,
Tübingen i Wiedniu, a 100 innych promuje naukę
wśród dzieci i młodzieży.
Inicjatywa ma być odpowiedzią Unii Europejskiej na malejące zainteresowanie młodych
Europejczyków nauką i badaniami naukowymi.
EUCUNET zostanie sﬁnansowana z funduszy 7.
Programu Ramowego (FP7)
Więcej informacji o inicjatywie na stronie:
http://cordis.europa.eu/home_pl.html

Youthpass w akcji 3 MwD
Youthpass, dokument potwierdzający wiedzę
i umiejętności zdobyte w ramach programu
„Młodzież w działaniu” (Mwd), dostępny jest
już także dla uczestników projektów Akcji 3
– „Młodzież w świecie”.
Akcja ta ﬁ nansuje projekty - wymiany młodzieży, kursy szkoleniowe i sieci partnerskie
– realizowane wspólnie z obywatelami krajów sąsiadujących z Unią Europejską (Bałkany,
Europa Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka Północna). O dokument mogą się ubiegać uczestnicy projektów zrealizowanych od 1 stycznia
2007 r.
Więcej informacji o Youthpassie w anglojęzycznym informatorze: www.youthpass.eu/pl/
youthpass/guide/.

WYDARZENIA
Europejskie dni rozwoju
Ponad 500 uczestników ze 125 krajów będzie
dyskutować o globalnych zagrożeniach w czasie Europejskich Dni Rozwoju, które w dniach
22–24 października odbędą się w Sztokholmie.
W czasie 5 sesji plenarnych wystąpi ponad
200 mówców. Dyskusjom będzie towarzyszyć
25 imprez. Powstanie „Wioska na rzecz rozwoju”, która będzie składać się z 150 stoisk.

W czasie dni zostaną rozdane nagrody dla zwycięzców unijnych konkursów – Lorenzo Natali
dla dziennikarzy oraz Youth Development Prize
– dla młodzieży.
Wiej informacji o imprezie na stronie:
www.eudevdays.eu

Globalny Tydzień Przedsiębiorczości
To wydarzenie ma zaangażować miliony młodych ludzi z całego świata. Pobudzić do kreatywności, innowacyjności, myślenia bez ograniczeń
nad nowymi lepszymi rozwiązaniami najważniejszych problemów – społecznych, ekonomicznych, ekologicznych. Tydzień ma służyć też
promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży.
Wydarzenia organizowane w ramach Tygodnia
odbędą się w 70 krajach.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Fundacja
Kauffmana i organizatorzy brytyjskiej kampanii
„Make your mark”. Polskim partnerem jest Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
Globalny Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest po raz drugi. Szczegóły na:
www.unleashingideas.org

PROGRAMY
Polsko-Izraelska Wymiana
Młodzieży
To nowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej i Izraelskiej Rady Wymiany Młodzieży,
zaplanowany na lata 2009–2011. Oferuje fundusze dla szkół i organizacji pozarządowych. Doﬁnansowuje wymiany młodzieży wizyty studyjne,
projekty informacyjne i inne inicjatywy służące
zbliżeniu młodych Polaków i Izraelczyków.
W tym roku termin składania wniosków dla
szkół i organizacji, które posiadają izraelskiego
partnera, upływa 30 października 2009 r. Opis
programu znajduje się w bazie Eurodesk Polska:
www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details
&c_outid=PL0010000668.

A ty co myślisz o mobilności
Nie przegap okazji, by powiedzieć Komisji Europejskiej, co myślisz o wyjeździe do
innego unijnego kraju i nauce za granicą. By
poznać Twoje zdanie, Komisja opracowała
ankietę online. Pyta w niej m.in. o przydatność portali internetowych, korzyści z nauki
za granicą, rolę instytucji, samorządów i firm
w promowaniu mobilności. Ankieta została
opracowana z okazji wydania „Zielonej księgi
w sprawie wspierania mobilności młodych
ludzi w celach edukacyjnych”. Na podstawie
odpowiedzi Komisja opracuje konkretne propozycje działań.
Ankieta będzie dostępna online do grudnia
tego roku. Odpowiedzi na jej pytania zajmują
nie więcej niż 5 minut. Adres ankiety:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?
form=greenpaper&lang=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
Program Make a connection
– Przyłącz się

Opis

Kontakt

Fundusze na inicjatywy grup młodych ludzi
w społecznościach lokalnych

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
Tel.: +48 (22) 826 10 16
pcyf@pcyf.org.pl, www.pcyf.org.pl

Konkurs dla uczniów szkół średnich, którzy
na własnej skórze chcą się przekonać, na
czym polega praca tłumacza

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Tłumaczeń
Rue de Genève/Genèvestraat 6, B-1049 Bruksela, Belgia
DGT-translatores@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/jt/index_en.htm

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

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Środowiska
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: + 32 2 296 8686 Fax: +32 2 295 3273
education-training@cec.eu.int,
http://europa.eu.int/comm/environment/eet/index.htm

Konkurs dla szkół i instytucji
promujący wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu

European Schoolnet Ofﬁce
Rue de Trèves 61, 1040 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 02 790 7575 Fax: +32 02 790 7585
www.eun.org/portal/index.htm

Doﬁnansowanie projektów wspierających
dialog młodych Europejczyków na temat
różnic i podobieństw w narodowej,
regionalnej i lokalnej pamięci
o doświadczeniach przemocy w XX wieku

Institut für angewandte Geschichte
Große Scharrnstraße 59, 15230 Frankfurt nad Odrą, Niemcy
Tel.: +49 (0) 335 5534 16 393 Fax: +49 (0) 335 5534 16 393
info@instytut.net, www.instytut.net

Granty na pionierskie projekty badawcze dla
najlepszych w Europie badaczy, naukowców
i inżynierów

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Badań Naukowych
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 299 88 76 Fax: +32 2 299 90 79
researchersineurope@ec.europa.eu,
http://ec.europa.eu/research/researchersineurope/index_en.htm,
www.kpk.gov.pl

Finansowanie badań naukowców z UE
w chińskich instytucjach badawczych
połączone z nauką języka chińskiego
i poznawaniem kultury kraju

STF CHINA – Program stypendialny dla naukowców
Agence ProPager, 70, bd de Reuilly, 75012 Paryż, Francja
Fax: +33 86 10 8454-8011
DELEGATION-CHINA-CALL-TENDER@ec.europa.eu,
www.euchinastf.eu

Doﬁnansowywanie udziału
w międzynarodowych kongresach,
sympozjach i konferencjach naukowych dla
pracowników lub doktorantów w szkołach
wyższych lub w instytucjach badawczych

Towarzystwo Naukowe Warszawskie
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Tel.: +48 (22) 657 27 18 Fax: +48 (22) 657 28 26
sekretariat@tnw.waw.pl www.tnw.waw.pl

Wsparcie projektów informacyjnych
związanych z jakością europejskich
produktów rolniczych oraz sposobów, w jaki
wspólna polityka rolna oraz organizacje
wspólnego rynku wspierają różne działania

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich
130, Rue de la Loi, B-1049 Bruksela, Belgia
Fax: +32 (0) 2-295.01.30
info@organic-logo-competition,
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/logo

Wsparcie projektów młodych ludzi z całego
świata działających na rzecz społeczności
lokalnych

Peace Child International
The White House - Buntingford, Herts SG9 9AH, Wielka Brytania
Tel.: +44 1763 274459 Fax: +44 1763 274460
info@peacechild.org www.peacechild.org

19.10.2009

Juvenes Translatores – konkurs
translatorski dla szkół
20.10.2009

LIFE+ (2007–2013)

22.10.2009

Nagrody eLearning
23.10.2009

Geschichtswerkstatt Europa
– konkurs dotacyjny
26.10.2009

Granty Europejskiej Rady
ds. Badań Naukowych

28.10.2009

Stypendia dla naukowców
w Chinach (STF China)
29.10.2009

Stypendia konferencyjne

30.10.2009

Wsparcie działań informacyjnych
odnoszących się do wspólnej
polityki rolnej
31.10.2009

Be the Change!
– małe granty na projekty
młodzieżowe
31.10.2009

NIE PRZEGAP TERMINÓW

Program

Opis

Kontakt

Stypendia dla pracowników lub doktorantów
instytucji, których jednym z celów
statutowych jest prowadzenie badań
naukowych

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
ul. Grażyny 11, 02-548 Warszawa
Tel.: +48 (22) 845 95 00 Fax: +48 (22) 845 95 05
fnp@fnp.org.pl, www.fnp.org.pl

DAAD Stypendia na podróże
grupowe do Niemiec dla polskich
grup studenckich
01.11.2009

Doﬁnansowanie wizyt polskich studentów
na niemieckich uczelniach

DAAD
ul. Czeska 24, 03-902 Warszawa
Tel.: +48 (22) 616 13 08 Fax: +48 (22) 616 12 96
daad@daad.pl, www.daad.pl

Młodzież w działaniu

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

Doﬁnansowanie dla uczelni i instytucji
kultury, które umożliwiają osobom
z uszkodzeniem słuchu lepszy dostęp
do edukacji i kultury

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Tel.: +48 22 620-03-51
www.pfron.org.pl

Wsparcie promocji bezpiecznego
korzystania z internetu oraz innych
technologii komunikacyjnych oraz
zwalczania nielegalnych treści i szkodliwych
zachowań w internecie

Komisja Europejska
– Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32-2-299 93 99 Fax: +32-2-299 94 99
infso-desk@ec.europa.eu, http://ec.europa.eu/information_society/
activities/sip/funding/projects/index_en.htm

Wsparcie współpracy co najmniej dwóch
szkół z rożnych krajów europejskich, które
przy realizacji projektów wykorzystują
najnowsze technologie informacyjne
i komunikacyjne

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 dwustronne projekty
wymiany kulturalnej z Norwegią, Islandią,
Lichtensteinem

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

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency,
„Youth in Action” programme
BOUR, 04/029, Avenue du Bourget 1, 1140 Bruksela, Belgia
youthcallforproposals@ec.europa.eu,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
C:2009:199:0014:0016:PL:PDF

01.12.2009

Wsparcie partnerstw między Komisją
Europejską a regionami, gminami lub
organizacjami pozarządowymi, które chcą
rozwijać lub wzmacniać długoterminowe
działania, strategie i programy w dziedzinie
uczenia się „pozaformalnego” i pracy
z młodzieżą

Ludzie (7.PR)
– Działania Marie Curie

Doﬁnansowanie mobilności i rozwoju
początkowej kariery naukowców

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
ul. Świętokrzyska 21, 00-049 Warszawa,
Tel.: +48-22 828 7483, Fax: +48 22 828 5370
www.kpk.gov.pl/7pr

Termin składania wniosków
START program stypendiów
krajowych dla młodych naukowców
31.10.2009

01.11.2009

Pitagoras – PFRON
15.11.2009

Bezpieczny internet Plus

19.11.2009

eTwinning – Europejskie
partnerstwo szkół
27.11.2009

Fundusz Wymiany Kulturalnej
30.11.2009

Młodzież w działaniu
– Działanie 4.6 – Partnerstwa

22.12.2009

Mów i ucz się

WYDARZENIA
Tygodnie eTwinning 2009
W Polsce będą obchodzone po raz czwarty
– tradycyjnie w październiku. 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.
Organizator, Narodowe Biuro Kontaktowe
eTwinning, zaprasza do udziału w loteriach,
spotkaniach i warsztatach.
eTwinning to unijny program wspierający
współpracę szkół przez internet. W Polsce
program koordynuje Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji. Więcej informacji na stronie
www.etwinning.pl.

Kampania Stand Up, Speak Out!
Akcja przypomina o Milenijnych Celach
Rozwoju – m.in. ograniczaniu głodu, ubóstwa,
umieralności wśród dzieci i matek, zapewnieniu
dostępu do edukacji w krajach rozwijających
się. Odbędzie się już po raz czwarty – od 16
do 17 października 2009. Uczestnicy kampanii
z całego świata podejmą kolejną próbę ustanowienia rekordu Guinnessa w liczbie osób
sprzeciwiających się biedzie. W zeszłym roku
w akcji wzięło udział 116 mln osób. Informacje,
jak włączyć się do kampanii, po angielsku na
stronie: www.standagainstpoverty.org.

Smakuj, pij, ruszaj się
Takie hasło przyświeca unijnej kampanii promującej zdrowy tryb życia i stosowanie urozmaiconej diety przez dzieci. Jej głównym elementem
będą przedstawienia, gry i konkursy dla dzieci
i młodzieży. Ich animatorzy będą jeździć po
Europie w trzech ciężarówkach. Odwiedzą
szkoły w siedmiu krajach Europy. W Polsce,
w ciągu trzech tygodni (9–30 listopada 2009)
przyjadą do Białegostoku, Warszawy, Poznania,
Wrocławia, Katowic i Krakowa.
W kampanię zaangażowała się belgijska tenisistka Justine Henin oraz ośmioletni pływak,
zdobywca rekordu Guinnesa, Rosolino Cannio.
Witryna kampanii wkrótce ma być dostępna
po polsku: http://ec.europa.eu/agriculture/
tasty-bunch. Na niej m.in. quiz i interaktywna gra.

INTERNET
Studenci dziennikarstwa łączcie się
Pod adresem www.globalstudentjournalists.net
młodzi adepci dziennikarstwa z całego świata
założyli internetową społeczność. Dzielą się
doświadczeniami, umieszczają swoje prace,
komentują twórczość innych. Witryna powstała
z inicjatywy Durham College – szkoły z Kanady.
Jest dostępna po angielsku.

To hasło społeczności skupiającej osoby,
które chcą uczyć się angielskiego przez
internet. Wystarczy stworzyć profil na
stronie www.talk-and-learn.com, by czatować
po angielsku z osobami z całego świata. Na
internatów czekają quizy i ćwiczenia językowe.
Serwis jest bezpłatny.

Culture360.org
Pod adresem www.culture360.org pojawiła się
anglojęzyczna strona dla pasjonatów sztuki,
organizacji i osób zaangażowanych w działalność kulturalną w Europie i Azji. Zawiera dział
aktualności i przykłady dobrych praktyk. Służy
także wymianie informacji i poszukiwaniu partnerów. Witrynę sﬁnansowała Komisja Europejska. Za jej zawartość odpowiada Fundacja
Azja-Europa.

Portal dla edukatorów
Dostęp do materiałów edukacyjnych z całej
Europy oferuje portal LRE – Learning Resource Exchange. Zawiera m.in. opracowania
wydane przez Ministerstwa Edukacji z osiemnastu krajów. Materiały można wyszukiwać
po przedmiocie, grupie wiekowej, języku
i temacie. Witryna powstała z myślą o nauczycielach poszukujących nowych pomysłów na
prowadzenie lekcji. Nawigacja strony dostępna
jest po polsku: http://lreforschools.eun.org/
LRE-Portal/Index.iface

Tajemnica klimatu
Pod adresem www.theclimatemystery.com znajduje się gra online zachęcająca uczniów i nauczycieli do przeciwdziałania zmianom klimatu. Aby
wziąć niej udział, stworzyć proﬁl i zabierać
głos w dyskusjach, należy się zarejestrować.
Ze strony nauczyciele mogą ściągnąć materiały
dydaktyczne na temat globalnego ocieplenia.
Witryna jest dostępna po angielsku.

PUBLIKACJE
Odezwiemy się wkrótce…
To tytuł publikacji zawierającej wskazówki, jak
przygotować się do rozmowy kwaliﬁkacyjnej
i zrobić dobre wrażenie na przyszłym pracodawcy. Szczegółowo informuje o przebiegu
rekrutacji w 31 krajach europejskich. Można
się z niej dowiedzieć, gdzie wymagane są referencje, jak negocjować warunki ﬁnansowe i…
w co się ubrać na rozmowę kwaliﬁ kacyjną.
Liczącą 244 stron publikację przygotowała sieć
EURES. Jej polską wersję można nieodpłatnie
zamówić na stronie: http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=738&langId=pl&pubId=307&
type=2&furtherPubs=no

Konﬂikty pod lupą
Raport o sytuacjach konﬂiktowych w pracy
z młodzieżą wydało Centrum SALTO-YOUTH.
Zawiera wskazówki, jak pokonywać stereotypy, walczyć z brakiem tolerancji wobec

imigrantów, tworzyć bezpieczną atmosferę
podczas projektów młodzieżowych. Broszura
powstała na podstawie materiałów ze szkolenia
„Budowanie mostów w sytuacjach konﬂiktowych”, które odbyło się w Turcji w 2008 r.
Znajduje się na stronie www.salto-youth.net/
download/1841 w angielskiej wersji językowej.

Jak prowadzić lekcje o UE
Europa i ja to zestaw materiałów dydaktycznych
pomocnych przy prowadzeniu lekcji o Unii
Europejskiej. Jest przeznaczony dla nauczycieli
uczących młodzież w wieku 14–19 lat. Składa
się z siedmiu rozdziałów tematycznych – m.in.
o środowisku, prawach konsumenta, mniejszościach narodowych. Opracowanie powstało
z inicjatywy Network of European Foundations
(NEF) i European Schoolnet. Materiały mają
polskojęzyczną wersję. Są dostępne na stronie:
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/
home/practice/teaching_ideas/ilde.htm

Ekonomia i demograﬁa Europy
Przegląd sytuacji ekonomicznej, społecznej
i demograﬁcznej w 271 regionach krajów Unii
Europejskiej, krajów kandydujących i EFTA
zawiera raport Eurostatu – Europejskiego
Urzędu Statystycznego. Zawiera rozdziały
poświęcone edukacji, społeczeństwu informacyjnemu, rynkowi pracy, turystyce i rolnictwu.
Publikacja kosztuje 30 euro. Ma trzy wersje
językowe: angielską, francuską i niemiecką.
Można ją zamówić na stronie:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/
portal/product_details/publication?p_product_
code=KS-HA-09-001

Eurydice o państwowych egzaminach
Najnowszy raport Eurydice poświęcony
jest przeprowadzaniu państwowych egzaminów wśród uczniów. Badanie objęło 30
krajów Europy. Porównanie dotyczy tematyki egzaminów, ich organizacji, częstotliwości przeprowadzania i sposobu wykorzystania wyników. Raport ma dwie wersje:
angielską i francuską: http://eacea.ec.europa.eu/
education/eurydice/thematic_studies_en.php
Eurydice to europejska sieć informacji
o edukacji.

Płeć w edukacji
Różnice między płciami są widoczne w edukacji
– stwierdza międzynarodowy raport „Płeć
i edukacja – wyniki badań dla decydentów”.
Kobiety i mężczyźni wybierają inne kierunki
i mają różne osiągnięcia. Mężczyźni częściej
wybierają przedmioty ścisłe, ale kobiety
studiujące na tych samych kierunkach osiągają
podobne wyniki. Dziewczęta są mniej aktywne
w trakcie lekcji od chłopców, ale ci częściej
porzucają szkołę.
Raport na zlecenie Komisji Europejskiej opracowała NESSE, sieć ekspertów w dziedzinie
nauk społecznych, edukacji i szkoleń. W wersji
angielskiej znajduje się na stronie:
www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/
reports/gender-report-pdf
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