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AKTUALNOÂCI EURODESKU
NowoÊci na www.eurodesk.pl
Alfabetyczny spis programów i organizacji
znajdujàcych si´ w bazie danych Eurodesku to najwa˝niejsze nowoÊci na stronie
Eurodesk Polska. Dzi´ki nim wyszukiwanie informacji powinno byç ∏atwiejsze.
Dodatkowo programy mo˝na wyszukiwaç wed∏ug ich fundatorów. WprowadziliÊmy równie˝ opcj´ „przyjaznego” drukowania oraz mo˝liwoÊç wysy∏ania ciekawych linków znajomym. A jest co wysy∏aç.
Baza danych Eurodesku sk∏ada si´ z 263
programów polskich i europejskich oraz
720 organizacji, z których wi´kszoÊç zosta∏a opisana w j´zyku polskim i angielskim.
ZawartoÊç bazy jest systematycznie uzupe∏niana, monitorowana i aktualizowana.

Nowe punkty Eurodesku
Sieç Eurodesk Polska powi´ksza si´. Nowe
Regionalne Punkty Informacyjne Eurodesku powsta∏y pod koniec maja w Gorzowie Wlkp., Kielcach, Ostro∏´ce, Toruniu,
Wroc∏awiu, Wa∏brzychu i Zielonej Górze.
Natomiast w kwietniu w województwie
∏ódzkim powsta∏a pierwsza w Polsce lokalna sieç Eurodesku. Jej dzia∏alnoÊç koordynuje Regionalny Punkt Eurodesku w ¸odzi, prowadzony przez Centrum OPUS.
Eurodesk Polska ma te˝ nowych partnerów strategicznych. Do Biura ds. M∏odzie˝y
MENiS i Centrum Informacji Europejskiej
do∏àczy∏y Komenda G∏ówna OHP oraz
Program „1 Praca” prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Nowi konsultanci jeszcze si´ uczà, jak korzystaç
z narz´dzi Eurodesku i dopasowujà Eurodesk do dzia∏alnoÊci swoich organizacji,
ale ju˝ teraz udzielajà informacji. Adresy
wszystkich regionalnych i lokalnych punktów Eurodesku znajdujà si´ na
www.eurodesk.pl/index2.php?go=polska.

Powiedzieli
o „Twoim Eurodesku”
Dzi´kujemy za pierwszy numer „Twojego
Eurodesku”. Jest bardzo po˝yteczny – zawiera mnóstwo najwa˝niejszych informacji
zwiàzanych z mi´dzynarodowà pracà z m∏odzie˝à! Trzymamy za Was kciuki!
Marek Czarnacki
Bractwo Skautowe „Rejs”
UÊcimów (woj. lubuskie)
Ta gazetka to bardzo dobry pomys∏, bardzo
u∏atwia prac´.
Anna Ruszewska
Wiceprezes Centrum
AktywnoÊci Spo∏ecznej
PRYZMAT z Suwa∏k

ZDARZY¸O SI¢ W EUROPIE

EURONEWSY

Europejski Pakt na rzecz M∏odzie˝y
w teorii i w praktyce

Europe Direct – w Polsce i w Europie

Poprawa poziomu edukacji, szkoleƒ oraz
zwi´kszenie mobilnoÊci i liczby miejsc pracy
dla m∏odzie˝y z Europy to najwa˝niejsze cele Europejskiego Paktu na rzecz M∏odzie˝y,
który w marcu przyj´li przywódcy 25 krajów
UE. PodkreÊlili, ˝e jego skutecznoÊç i powodzenie zale˝y od zaanga˝owania w∏adz centralnych i regionalnych krajów UE oraz organizacji m∏odzie˝owych dzia∏ajàcych na szczeblu europejskim i krajowym. 31 maja o postanowieniach Paktu dyskutowa∏ z m∏odzie˝à
Jan Figel, unijny Komisarz ds. Edukacji i Kultury. Debata by∏a poczàtkiem konsultacji, jakie Komisja Europejska zamierza przeprowadzaç z m∏odymi ludêmi w sprawach zwiàzanych z europejskà politykà m∏odzie˝owà.
Konsultacje b´dà kontynuowane – m.in.
podczas Europejskiego Tygodnia M∏odzie˝y,
który na poczàtku grudnia odb´dzie si´ we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Europejski Pakt na rzecz M∏odzie˝y ma byç jednym z motywów przewodnich tego wydarzenia. Zapis rozmowy Komisarza Figela
z m∏odzie˝à: http://www.europa.eu.int
/youth/download/debateMay05_en.pdf.

M∏odzie˝ apeluje do Rady Europy
O uznanie „m∏odzie˝y i organizacji m∏odzie˝owych za kluczowych aktorów w tworzeniu
Europy” zaapelowali uczestnicy Szczytu M∏odzie˝y, który w po∏owie maja odby∏ si´
w Warszawie przy okazji Szczytu Szefów
Paƒstw i Rzàdów Rady Europy.
Pe∏ny tekst deklaracji koƒcowej na stronie:
www.coe.int/t/dcr/summit/youth_decl_PL.asp.
O Szczycie M∏odzie˝y czytaj na
www.coe.int/t/dcr/summit/youth_summit_PL.asp.

Obrazki namalowali,
do Brukseli pojechali
Dziewi´cioletnia Miruna z Rumunii i grupa
pi´tnastolatków z Grecji to zwyci´zcy konkursu organizowanego z okazji „Zielonego
Tygodnia”. Nagrody odebrali na poczàtku
czerwca w Brukseli. Tematem tegorocznego
„Zielonego Tygodnia” by∏y zmiany klimatyczne. Organizatorzy otrzymali ponad
3000 rysunków i obrazków. Autorami
wszystkich by∏y dzieci w wieku 6-10 lat.
W konkursie na cyfrowe nagranie video
uczestniczy∏o ponad 100 kilkuosobowych
zespo∏ów. Obie kategorie zdominowali
m∏odzi Rumunii, którzy nades∏ali ponad 900
prac. W∏osi, Grecy i Polacy zg∏osili ponad
300 prac. Wszystkie mo˝na oglàdaç na stronie: www.greenweek2005.eun.org.

W maju rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç pierwsze polskie punkty Europe Direct. Majà informowaç
o instytucjach, prawie i programach Unii Europejskiej. Polska sieç Europe Direct sk∏ada si´
z 23 punktów. Wi´kszoÊç z nich dzia∏a w ramach tych samych organizacji, które prowadzi∏y Regionalne Centra Informacji Europejskiej.
Cz´Êç z nich (w Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie) prowadzi równie˝ Regionalne Punkty Informacyjne Eurodesku. W ca∏ej Unii powsta∏o
393 punktów Europe Direct. Na ich dzia∏alnoÊç
w roku 2005 Komisja Europejska przeznaczy∏a
10 milionów euro. Koordynacjà Europe Direct
w Polsce zajmuje si´ Urzàd Komitetu Integracji
Europejskiej.
Wi´cej informacji:
http://europa.delpol.pl/index.php?id=aktual_
m&hn_mid=43&samSession=11284534
ce2bbdc7411658d19b56c0d1.

Eurokonstytucja w sieci
Mniej wi´cej w tym samym czasie gdy Francuzi i Holendrzy odrzucali Konstytucj´ Europejskà, w polskim internecie pojawi∏y si´ dwie
witryny poÊwi´cone eurokonstytucji. Pierwszà uruchomi∏o Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego (www.eurokonstytucja.pl).
Drugà – Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej (www.konstytucjaue.gov.pl). Obie strony
zawierajà pe∏ny tekst dokumentu oraz jego
omówienia. Mo˝na na nich znaleêç histori´
traktatu, wypowiedzi, analizy, wywiady i najnowsze informacje o przebiegu ratyfikacji traktatu. Za poÊrednictwem strony UKIE mo˝na
zadaç pytanie na temat eurokonstytucji, a na
stronie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce – podyskutowaç na forum. Z kolei swoim doÊwiadczeniem w nauczaniu m∏odzie˝y o traktacie konstytucyjnym podzieli∏ si´ nauczyciel z... Francji – Franc le Cars.
Opracowany przez niego scenariusz lekcji (po
francusku) znajduje si´ na stronie:
http: //site. voila. fr/fiche-constitution.

Español gratis
W Madrycie dzia∏a 50 Centrów Edukacji dla
Doros∏ych (Centros de educacion de personas adultas), które oferujà bezp∏atnà nauk´
hiszpaƒskiego. Wystarczy wype∏niç formularz,
do∏àczyç dwa zdj´cia i ksero strony ze zdj´ciem z paszportu. Oferta ta jednak skierowana jest tylko i wy∏àcznie dla imigrantów (osób
przebywajàcych w Hiszpanii na sta∏e lub tymczasowo). TuryÊci z tej formy nauki korzystaç
nie mogà, ale... przy rejestracji wiza lub karta
pobytu nie jest wymagana.
Wi´cej informacji: www.hiszpania-online.pl/kursy.

NIE PRZEGAP TERMINÓW
Programy polskie i europejskie z bazy danych Eurodesku, których terminy sk∏adania wniosków up∏ywajà w ciàgu najbli˝szych dwóch miesi´cy. Baza
jest na bie˝àco uzupe∏niana i aktualizowana. Opisy programów znajdujà si´ na stronie: www.eurodesk.pl/nieprzegap.
Program
Termin sk∏adania wniosków

Opis

Kontakt

Alternatywne formy edukacji
przedszkolnej

Konkurs na projekty edukacyjne dla dzieci
w wieku 3-5 lat ze Êrodowisk wiejskich

Biuro Wdra˝ania Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
ul. Szucha 25 pokój nr 145, 00-918 Warszawa
Tel. +48 22 318 97 71
fundusze@menis.gov.pl

Program stypendialny dla s∏uchaczy studiów
doktoranckich lub podoktoranckich mieszkajàcych
w Europie i prowadzàcych badania lub studiujàcych
w europejskich placówkach edukacyjnych.

Robert Schuman Foundation
Service of the Fellowships
29, boulevard Raspail, F-75007 Paris
Tel. + 33 1 53 63 83 00, Fax + 33 1 53 63 83 01
info@robert-schuman.org, www.robert-schuman.org

Mikrodotacje na dzia∏ania m∏odzie˝owe
w województwie lubuskim, opolskim, Êlàskim,
wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Polska Fundacja Dzieci i M∏odzie˝y
ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
Tel. +48 22 826 10 16
pcyf@pcyf.org.pl
www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000286

Promowanie alfabetyzmu cyfrowego
dotyczy zastosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ITC) w szkole,
a tak˝e w kontekÊcie kszta∏cenia przez ca∏e ˝ycie.

DG EAC C.4 - Multimedia DG Education and Culture
European Commission
rue de la Loi 200 B-1049 Brussels
Tel. +32 2 295 63 46, Fax +32 2 296 69 92
elearning@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

Dzia∏ania w obszarze europejskie campusy wirtualne
zmierzajà do pe∏niejszego zintegrowania wirtualnego
wymiaru szkolnictwa wy˝szego. Majà zach´caç do
opracowywania nowych modeli organizacyjnych,
prowadzenia studiów w szko∏ach wy˝szych w
Europie oraz europejskich programów wymiany.

DG EAC C.4 - Multimedia DG Education and Culture
European Commission
rue de la Loi 200 B-1049 Brussels
Tel. +32 2 295 63 46, Fax +32 2 296 69 92
elearning@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

2005-07-04

Prezentowanie sposobów i Êrodków wdra˝ania
kszta∏cenia droga elektronicznà. E-edukacja to
u˝ycie technologii multimedialnych oraz internetu
do poprawy jakoÊci kszta∏cenia.

DG EAC C.4 - Multimedia DG Education and Culture
European Commission
rue de la Loi 200 B-1049 Brussels
Tel. +32 2 295 63 46, Fax +32 2 296 69 92
elearning@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html

EUROPRIX nagroda dla
wybitnie uzdolnionych

Ogólnoeuropejski konkurs dla wybitnych studentów
i m∏odych twórców w dziedzinie multimediów.

EUROPRIX Top Talent Office
c/o ICNM International Center for New Media
Moosstrasse 43a A-5026 Salzburg
Tel. +43 662 63 04 08, Fax +43 662 63 04 08 - 22
office@europrix.org, www.toptalent.europrix.org

Stypendia skierowane do grup studentów
z wszystkich kierunków na wizyty w niemieckich
uczelniach.

DAAD
ul. Czeska 24, 03-902 Warszawa
Tel. +48 22 616 13 08, 617 48 47, Fax +48 22 616 12 96
daad@daad.pl, www.daad.pl

Pi´ciomiesi´czne p∏atne sta˝e dla m∏odych
absolwentów szkó∏ wy˝szych.

OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market (Trade
marks and Designs)
Bureau de stages, Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
Tel. +34 96 513 91 53, Fax +34 96 513 91 59
Bureau.Stages@oami.eu.int, http://oami.eu.int/en/default.htm

Ma na celu publiczne wyra˝enie uznania inicjatywom
oraz umiej´tnoÊciom osób i/lub organizacji w
zakresie zachowywania i podniesienia wartoÊci
dziedzictwa kulturowego.

Europa Nostra Secretariat
Lange Voorhout 35, NL-2514 EC The Hague
Tel. +31 70 302 40 52, Fax +31 70 361 78 65
ao@europanostra.org, www.europanostra.org

2005-06-20

Stypendia im. Roberta
Schumana
2005-06-30

Granty z Youth Banków
2005-07-01
2005-08-01

Plan dzia∏aƒ dotyczàcy
e-edukacji - Promowanie
alfabetyzmu cyfrowego
2005-07-04

eLearning Action Plan europejskie campusy wirtualne
2005-07-04

Plan dzia∏aƒ dotyczàcy eedukacji - akcje przekrojowe

2005-07-15

DAAD Stypendia na podró˝e
grupowe do Niemiec dla
polskich grup studenckich
2005-07-15
Sta˝e w Biurze
ds. Harmonizacji Rynku
Wewn´trznego (OHIM)
- projekty i znaki handlowe
2005-07-31
Nagroda UE zwiàzana
z Dziedzictwem Kulturowym,
Nagrody Europa Nostra
2005-08-01

PROGRAMY BEZ TERMINÓW
Mi´dzynarodowe szkolenia
zawodowe dla m∏odzie˝y
w Europejskich Centrach
M∏odzie˝y
Nie we wszystkich programach
znajdujàcych si´ w bazie danych Eurodesku obowiàzujà terminy sk∏adania wniosków. Jednym z nich jest
program mi´dzynarodowych szkoleƒ dla m∏odzie˝y w Europejskich
Centrach M∏odzie˝y. Fundatorem
i administratorem programu jest
Dyrekcja ds. M∏odzie˝y i Sportu Rady Europy.
Program ma charakter szkoleniowy.
Sk∏ada si´ z kursów uzupe∏niajàcych
wczeÊniejsze wykszta∏cenie i doÊwiadczenia zdobyte przez uczestników. Ich
celem jest promocja udzia∏u m∏odzie˝y
w ˝yciu publicznym na szczeblu europejskim oraz podnoszenie jakoÊci dzia∏aƒ m∏odzie˝owych o wymiarze mi´dzykulturowym, rozwijanie kompetencji i umiej´tnoÊci pracowników m∏odzie˝owych w Europie.
Kursy przeznaczone sà dla liderów m∏odzie˝owych, multiplikatorów, badaczy,
pracowników s∏u˝by cywilnej i trenerów szkolàcych pracowników m∏odzie˝owych. Tematyka kursów jest bardzo
szeroka. Obejmuje takie zagadnienia jak
praca w mi´dzynarodowych strukturach m∏odzie˝owych, mi´dzynarodowa
wspó∏praca m∏odzie˝y, szkolenia dla
m∏odzie˝y, zarzàdzanie konfliktem,
edukacja z zakresu praw cz∏owieka, europejskie obywatelstwo, uczestnictwo
m∏odzie˝y i obywatelstwo demokratyczne. Kursy majà form´ 5-10 dniowych seminariów. Kursy d∏ugoterminowe sk∏adajà si´ z dwóch seminariów
i praktyk.
Na szkolenia sk∏adajà si´:
– Program szkoleniowy Europejskich
Centrów M∏odzie˝y,
– Program Partnerstwa dotyczàcego
Szkolenia Zawodowego M∏odzie˝y,
– Program Pomocy i Wsparcia,
– M∏odzie˝owy Program Edukacji dotyczàcej kwestii Praw Cz∏owieka.
Kandydaci powinni mieç od 18 do 30
lat, aktywnie dzia∏aç lub pracowaç w organizacji m∏odzie˝owej, pos∏ugiwaç si´
angielskim lub francuskim. Muszà byç
nominowani przez organizacj´ lub sieç
m∏odzie˝owà.
Pe∏na lista kursów oferowanych w roku
2005 znajduje si´ na stronie Rady
Europy.
Opis programu znajduje si´ na stronie
Eurodesk Polska w dziale „szkolenia”:
www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_
details&c_outid=PL0010000118.

KONKURSY
Aktorzy szukajà autorów
W∏oscy organizatorzy mi´dzynarodowego
festiwalu „Aktorzy szukajà autorów” poszukujà dramaturgów-amatorów zainteresowanych inscenizacjà swoich dramatów
w czasie tegorocznego festiwalu. – Szukamy nowych talentów. Nie muszà byç
m∏odzi, ale nie mogà byç pisarzami zawodowymi – wyjaÊnia koordynator projektu
Tommaso Vecchio.
Najlepsze dramaty zostanà odegrane
przez w∏oskich aktorów (po w∏osku)
w czasie festiwalu, na który zostanà równie˝ zaproszeni autorzy wyró˝nionych
prac. Zwyci´zca konkursu otrzyma 1000
euro. Festiwal odb´dzie si´ we wrzeÊniu
w Rzymie. Termin nadsy∏ania prac:
15 lipca br.
Wi´cej informacji:
www.attoriincercadautore.it.

Cisza w scenariuszach
Stowarzyszenie m∏odych entuzjastów europejskiej sztuki filmowej Nisi Masa organizuje konkurs dla scenarzystów amatorów. Tematem tegorocznego konkursu jest
„Cisza”. Uczestnicy muszà mieç od 18 do
28 lat. Scenariusze mogà byç napisane po
polsku. Nie mogà byç d∏u˝sze ni˝ 20 tys.
znaków. Zwyci´zców konkursu jury wy∏oni w listopadzie. Nagrody to stypendia
i mo˝liwoÊç udzia∏u w warsztatach filmowych. Warunkiem przystàpienia do konkursu jest rejestracja na stronie internetowej organizatora. Prace nale˝y przesy∏aç
do 31 lipca 2005 r. Wi´cej informacji,
w tym regulamin i poradnik jak pisaç scenariusze filmowe, na stronie:
http://nisimasa.imingo.net.

Nagroda dla M∏odego
Europejczyka Roku

Masz telefon komórkowy z aparatem?
Zrób zdj´cie i przeÊlij organizatorom konkursu „Ró˝norodnoÊç ludzi”. Temat fotografii jest dowolny, ale muszà one przedstawiaç ludzi. Liczy si´ przede wszystkim
oryginalnoÊç. Zdj´cia nale˝y wys∏aç
mms-em na photo@stop-discrimination.info
razem z tytu∏em i nazwiskiem autora. Najlepsze zostanà umieszczone na stronie „Za
ró˝norodnoÊcià. Przeciw dyskryminacji”.
Autorzy dwóch najlepszych fotografii pojadà do Berlina. Konkurs organizuje niemiecka agencja Media Consulta na zlecenie Komisji Europejskiej. Termin nadsy∏ania zdj´ç:
10 lipca 2005 r.
Wi´cej informacji: http://tt.stopdiscrimination.info/index.php?id=8095.

Do 30 czerwca br. mo˝na zg∏aszaç kandydatów do nagrody „M∏odego Europejczyka
Roku” ufundowanej przez fundacj´ Heinza
Schwarzkopfa i Europejski Parlament M∏odzie˝y. Nagroda przyznawana jest za
szczególne zas∏ugi w dzia∏alnoÊç na rzecz
komunikacji i integracji europejskiej. Kandydaci powinni mieç 18-28 lat. Laureat
otrzyma 5 000 euro, które mo˝e wykorzystaç na odbycie 6-miesi´cznego sta˝u
w jednej z instytucji europejskiej lub przeznaczyç na sfinansowanie projektu promujàcego integracj´ europejskà. Kandydatów
do nagrody mo˝na zg∏aszaç na formularzu
dost´pnym na stronie www.heinz-schwarzkopf-stiftung.de/eng/stipendien/formulare.php. Zwyci´zc´ wy∏oni jury sk∏adajàce
si´ z przedstawicieli Europejskiego Parlamentu M∏odzie˝owego, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Fundacji
Schawarzkopfa.

Nasza Planeta Ziemia

World Summit Youth Award

Tylko do koƒca czerwca mo˝na przesy∏aç
eseje na mi´dzynarodowy konkurs „Nasza
Planeta Ziemia”. Mogà w nim uczestniczyç
dzieci i m∏odzie˝ z ca∏ego Êwiata. Eseje powinny zawieraç odpowiedzi na pytanie: jak
poprawiç relacje cz∏owieka z naturà
i z drugim cz∏owiekiem. Muszà byç napisane po angielsku, francusku, hiszpaƒsku lub
niemiecku. Nie powinny przekraczaç 800
s∏ów. Konkurs organizowany jest w dwóch
kategoriach – dla dzieci (do lat 15) i dla
m∏odzie˝y (15-25 lat).
Zwyci´zcy otrzymajà nagrody pieni´˝ne.
Autor najlepszej pracy pojedzie w listopadzie do Japonii na ceremoni´ rozdania
nagród. Organizatorami konkursu sà organizacje Goi Peace Foundation i World Peace Prayer Society.
Wi´cej informacji, w tym formularz zg∏oszeniowy, na stronie:
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/
programs/programs-14.htm.

To konkurs dla m∏odych (16-27 lat) twórców nowatorskich m∏odzie˝owych platform internetowych poÊwi´conych takim
zagadnieniom jak:
1) Êwiatowy rozwój spo∏eczny (ubóstwo,
ochrona Êrodowiska, sprawiedliwoÊç
spo∏eczna, opieka zdrowotna, pokój),
2) kreatywnoÊç i kultura (tradycja, wieloj´zycznoÊç, wspó∏czesne formy kultury),
3) wolnoÊç s∏owa i zaanga˝owanie (uczestnictwo m∏odzie˝y w ˝yciu publicznym,
dzia∏alnoÊç na rzecz praw cz∏owieka).
Witryny zg∏oszone do konkursu powinny
bezpoÊrednio oddzia∏ywaç na zaanga˝owanie m∏odych ludzi. Konkurs rusza 1 lipca.
Prezentacja nagrodzonych witryn i ich
twórców odb´dzie si´ w listopadzie,
w Tunisie, w czasie Âwiatowego Szczytu
Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego organizowanego przez ONZ. Szczegó∏owe informacje (po angielsku) o kategoriach i zasadach konkursu znajdujà si´ na stronie
www.youthaward.org.

Komórkowe zdj´cia

WYDARZENIA
Z europejskimi naukowcami
twarzà w twarz
Drzwi otwarte, wystawy, spektakle teatralne
z∏o˝à si´ na ogólnoeuropejskà kampani´ „Naukowcy w Europie – twarzà w twarz z europejskimi naukowcami”. Inicjatywa ma wypromowaç najciekawsze postacie Êwiata nauki
oraz pokazaç rol´, jakà badacze i naukowcy
pe∏nià w ˝yciu spo∏eczeƒstw europejskich.
Organizatorzy kampanii chcà te˝ zach´ciç
m∏odych Europejczyków do kariery naukowej. Kampania potrwa do listopada. W ca∏ej
Europie, równie˝ w Polsce, odb´dzie si´ szereg
wydarzeƒ. Najbardziej spektakularnym b´dzie zaplanowana na 23 wrzeÊnia „Europejska
noc naukowców”, która b´dzie mia∏a miejsce
jednoczeÊnie w kilku paƒstwach UE. Szczegó∏owe informacje o kampanii na stronie:
http://europa.eu.int/comm/research/
researchersineurope/index_en.htm.

Litwa: Mi´dzynarodowy Festiwal
Sportu i Kultury
Litewskie Stowarzyszenie Wiejskich Klubów
Sportowych NEMUNAS organizuje w dniach
7-10 lipca Festiwal Sportu i Kultury. W programie podnoszenie ci´˝arów, przeciàganie
liny, taƒce ludowe, a tak˝e konferencja i wystawa. Uczestników w wieku od 11 do 70 lat
zaprasza Kestutis Levickis,
e-mail: nemunas@vsc.lt.

Japonia: dzieci o ochronie Êrodowiska
1000 dzieci ze 150 paƒstw weêmie udzia∏
w pierwszym Âwiatowym Ekologicznym
Szczycie Dzieci, który w dniach 26-29 czerwca br. odb´dzie si´ w japoƒskim mieÊcie
Aichi. Spotkanie organizuje ONZ. M∏odzi
uczestnicy (10-14 lat) b´dà rozmawiaç
o swoich doÊwiadczeniach oraz obawach
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska.
Wi´cej informacji: www.children-summit.jp.

PUBLIKACJE
Praca i ˝ycie w Szwajcarii
Szwajcarski Urzàd ds. Migracji opublikowa∏
dokument „Praca i ˝ycie w Szwajcarii”. Angloj´zyczne opracowanie zawiera pe∏en
przekrój informacji praktycznych – o klimacie, kosztach ˝ycia, zakupach, mediach pracy
etc. Mo˝na go Êciàgnàç z internetu w formacie PDF.
Adres: www.swissemigration.ch/imperia/md/
content/elias/r-z/SCHWEIZ_AK_E.pdf.

Multimedialny Pakiet Daphne
W pierwszej edycji programu Daphne (19972003) sfinansowano ponad 300 projektów.
Wszystkie znajdujà si´ w pakiecie szkoleniowym „Daphne Toolkit”. Multimedialne opracowanie zawiera materia∏y, lekcje, pomys∏y,
statystyki i rozwiàzania prawne z ró˝nych
krajów. Pakiet dost´pny jest po angielsku,

francusku i hiszpaƒsku na p∏ycie DVD, CD
oraz na stronie internetowej www.daphne-toolkit.org. Program Daphne wspiera projekty zwalczajàce przemoc wobec dzieci, m∏odzie˝y i kobiet oraz dzia∏ania zapewniajàce
wsparcie ofiarom.

INTERNET
Xplora – reaktywacja
Edukacyjny portal Xplora znów w sieci. Witryna zawiera m.in. informacje o eksperymentach
naukowych, newsy i bibliotek´ online. Przygotowywane sà czaty z naukowcami. Xplora
skierowana jest do nauczycieli, uczniów,
naukowców i wszystkich interesujàcych si´
naukà. Platform´ wspiera finansowo Komisja
Europejska w ramach projektu „Pencil”.
Adres strony g∏ównej: www.xplora.org.

Arabski portal pozarzàdowy

POSZUKIWANE/POSZUKIWANI
Artyku∏y o reklamie w szko∏ach
Niemiecka Federacja Organizacji Konsumenckich poszukuje artyku∏ów o reklamie
i sponsoringu w szko∏ach, których
autorami sà m∏odzi ludzie. Autorzy pi´ciu
najlepszych prac otrzymajà nagrody
w wysokoÊci 100 euro. Ich artyku∏y zostanà przet∏umaczone na niemiecki i b´dà
do∏àczone do materia∏ów dla uczestników
konferencji poÊwi´conej reklamie i sponsoringowi w szko∏ach, która we wrzeÊniu
odb´dzie si´ w Berlinie. Prace mo˝na nadsy∏aç do 30 czerwca. Szczegó∏owe informacje o konferencji i konkursie (po angielsku) na stronie
www.yomag. net/servicepages/contest.htm.

Angielski w sieci

Portal zawiera informacje o arabskich organizacjach pozarzàdowych, agencjach i instytucjach prowadzàcych dzia∏alnoÊç m∏odzie˝owà. Wspiera mi´dzynarodowe projekty m∏odzie˝owe w regionie. Adres portalu:
www.escwa.org.lb/ayd/.

Dekita. org to strona dla wszystkich, którzy
uczà si´ j´zyka angielskiego. Autorzy strony – nauczyciele angielskiego z ró˝nych
krajów – poszukujà adresów ogólnie dost´pnych stron internetowych poÊwi´conych nauczaniu angielskiego. A co znaczy
„dekita”? Odpowiedê na www.dekita.org.

Internetowa galeria m∏odzie˝owa

Chcà korespondowaç po angielsku

Art Connection – to nazwa internetowej galerii, na której m∏odzi ludzie mogà umieszczaç swoje prace oraz dyskutowaç o sztuce.
Pomys∏odawcami projektu sà licealiÊci z Dereham we wschodniej Anglii. Sami nauczyli
si´ animacji komputerowej i projektowania
stron www. Do wspó∏pracy przy internetowej galerii zaprosili m∏odzie˝ ze szko∏y z Rumunii. – Strona jest otwarta dla ka˝dego m∏odego artysty – podkreÊlajà twórcy witryny.
– Im wi´cej osób przyÊle nam swoje prace, tym
witryna b´dzie ciekawsza. Projekt sfinansowa∏
Program M¸ODZIE˚. Rezultat na stronie:
www.art-connection.net.

Inwestujàc w przysz∏oÊç
Komisja Europejska uruchomi∏a stron´ z informacjami o d∏ugoterminowych planach finansowych. Mo˝na na niej znaleêç wiele informacji zwiàzanych z planowaniem bud˝etu
Unii na lata 2007-2013. Adres strony to:
http://europa.eu.int/comm/financial_
perspective/index_en.htm

Youthxchange
To angloj´zyczna witryna i przewodnik, które
majà pomóc w dokonywaniu odpowiednich
wyborów ˝yciowych m∏odzie˝y, nauczycielom
i organizacjom pozarzàdowym. Youthxchange
prezentuje przyk∏ady wzi´te z ˝ycia oraz pokazuje zwiàzki mi´dzy kulturà, pochodzeniem
i czynnikami pokoleniowymi, które majà wp∏yw
na jakoÊç ˝ycia oraz wykorzystanie zasobów
ludzkich i naturalnych. Witryna porusza zagadnienia etyczne i ekonomiczne. Za jej poÊrednictwem mo˝na uczestniczyç w dyskusjach
i warsztatach online. Twórcami strony sà UNESCO i ONZ. Adres portalu:
http://youthxchange.e-meta.net/main/home.asp.

Szwedzi
Ann-Mari Odeheim, nauczycielka angielskiego ze Szwecji i jej 10 -11-letni uczniowie chcà wymieniaç si´ mailami z rówieÊnikami z Europy.
Kontakt: annmariodeheim@hotmail.com.
Holendrzy
Uczniowie z holenderskiej szko∏y Êredniej
dla asystentek/asystentów i pracowników
biurowych poszukujà m∏odzie˝y zainteresowanej kontaktem online i multimedialnymi projektami w j´zyku angielskim.
Wirtualne spotkania rozpocz´∏yby si´
w paêdzierniku. Kontakt do opiekuna:
RDekker@ROCfriesepport.nl.
Hiszpanie
Carlos Sastre, nauczyciel angielskiego
z Hiszpanii, i licealiÊci z jego szko∏y poszukujà e-mailowych kontaktów z m∏odzie˝à
uczàcà si´ angielskiego.
Kontakt: karmestre@edu.xunta.es.

Genderowa inspiracja
Inspiracji i sprawdzonych pomys∏ów, jak
prowadziç genderowe zaj´cia grupowe
dla dziewczyn (13-22 lata), poszukujà pracownicy m∏odzie˝owi z Wysp Szetlandzkich.
Kontakt: Meriem Slimani
e-mail: meriem.slimani@shetlandyouth.com.
Informacje o seminariach, konferencjach i grupach poszukujàcych partnerów w ka˝dà Êrod´ w elektronicznym newsletterze Eurodesk Polska.
Subskrybcja: http://www.eurodesk.pl/
index2.php?go=biuletyn.

Twój Eurodesk - bezp∏atny dwumiesi´cznik Eurodesk Polska. Ukazuje si´ wraz z biuletynem Programu M¸ODZIE˚. Przeznaczony tylko i wy∏àcznie
dla organizacji m∏odzie˝owych i instytucji dzia∏ajàcych na rzecz m∏odzie˝y. Twój Eurodesk finansowany jest ze Êrodków Komisji Europejskiej
oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Programu M¸ODZIE˚. Informacje o subskrypcji: eurodesk@eurodesk.pl, 0-801 134 001.
Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa; tel. 22 622 66 70, infolinia: 0-801 134 001; e-mail: eurodesk@eurodesk.pl, www.eurodesk.pl
Redagujà: Wawrzyniec Pater, Marzena Bia∏asek, Katarzyna Chudoliƒska.
Projekt graficzny, DTP i druk: Chromapress Sp. z o.o.

