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Papiery do kariery
EUROPASS - CO WARTO WIEDZIEĆ?
PORTFOLIO DOKUMENTÓW

EUROPASS W LICZBACH
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TYSIĘCY
DOKUMENTÓW
EUROPASS-CV
WYPEŁNIŁY ONLINE W 2015 ROKU
OSOBY DEKLARUJĄCE JĘZYK
POLSKI JAKO OJCZYSTY

DLACZEGO WARTO ZAPROSIĆ KONSULTANTA
DO POPROWADZENIA WARSZTATÓW?

bo Twoi uczniowie poznają
swoje słabe i mocne strony
bo dzięki temu będzie
im łatwiej odnaleźć się na rynku
pracy i edukacji
bo dowiedzą się, jak
skutecznie zaprezentować
swoje kwalifikacje przyszłemu
pracodawcy

Fot. Łukasz Smogorowski

Portfolio Europass obejmuje pięć dokumentów funkcjonujących w takiej
samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz
w krajach kandydujących do UE.
Każdy z dokumentów może być wykorzystywany oddzielnie. Część
z nich można pobrać z internetu
i wydrukować, inne wydawane są
przez uprawnione do tego instytucje.
Cel zawsze jest ten sam: pomóc w rozwoju kariery zawodowej poprzez czytelne zaprezentowanie informacji.

Konsultantów Eurodesku mających prowadzić warsztaty przeszkolono w lutym w Warszawie

P

rawda jest może brutalna, ale trzeba nauczyć się z nią żyć: człowiek na rynku pracy to taki
sam towar, jak nowy telefon na rynku elektroniki. By zainteresować sobą klientów, trzeba
przejrzyście i efektownie zaprezentować swoje atuty. Jak to zrobić najlepiej?
Na to pytanie odpowiedź padnie w trakcie warsztatów realizowanych przez pracowników
sieci Eurodesk w ramach projektu sieciowego Papiery do kariery. Warsztaty uczą, jak odnaleźć
się na rynku pracy i edukacji, pomagają poznać swoje słabe i mocne strony, pokazują, w jaki
sposób skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje. W czasie zajęć uczniowie dogłębnie
poznają i analizują dokumenty składające się na portfolio Europass. Nie tylko dowiadują się,
jak je wypełniać, ale też przekonują się, dlaczego warto się nimi
posługiwać przy prezentowaniu
swoich umiejętności i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom.
Tak jak pozostałe zajęc i a oferow a ne pr z ez Eurodesk Polska warsztaty Papiery do kariery mają dwie wersje: lekcyjną (45-minutową), i warsztatową (90-minutową). Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży
w wieku ponadgimnazjalnym. Prowadzą je konsultanci z: Bielska-Białej, Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia, Katowic, Krakowa, Kielc, Leszna, Łodzi, Siemianowic Śl., Szczecina,
Warszawy, Gdańska, Olsztyna, Zgierza, Zielonej Góry. Serdecznie zapraszamy! 

20

KONSULTANTÓW EURODESK POLSKA
Z 16 MIAST Z CAŁEJ POLSKI PROWADZIĆ
BĘDZIE WARSZTATY NT. EUROPASSU

Papiery do kariery to już piąty projekt sieciowy Eurodesk Polska. W 2009 r.
prowadziliśmy zajęcia Młodzież ma głos, poświęcone wyborom do Parlamentu Europejskiego, a w roku 2011 – z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu – zorganizowaliśmy kilkaset warsztatów o wolontariacie międzynarodowym. Rok później
promowaliśmy ofertę UE dla młodzieży, prowadząc warsztaty Europa dla młodzieży. Zajęcia zatytułowane Euroaktywacja prowadzone w roku 2013 zachęcały do aktywności i pokazywały różne jej formy.

KRAJ

?

4,52

– TYLE WYNIOSŁA ŚREDNIA OCENA SPOTKANIA ROCZNEGO EURODESK POLSKA.
UCZESTNICY OCENIALI JE ANONIMOWO W SKALI OD 1 DO 5. PONAD POŁOWA
OCENIAJĄCYCH PRZYZNAŁA SPOTKANIU NAJWYŻSZĄ MOŻLIWĄ OCENĘ.

NA POCZĄTEK SPYTAJ NAS

Eurodeskowcy na spotkaniu

Aaaby znaleźć informację
(o studiach za granicą)

Spotkania roczne Eurodesk Polska to okazja do wymiany doświadczeń, szkolenia
i omówienia spraw organizacyjnych. W tegorocznym, zorganizowanym pod koniec
lutego spotkaniu wzięło udział niemal 40 konsultantów z całej Polski. Blisko połowa
z nich przyłączyła się do projektu Papiery do kariery, o którym piszemy na stronie 1.
„TE”. Za najwartościowszy element spotkania uczestnicy uznali część szkoleniową,
w czasie której uzupełniali swoją wiedzę nt. programów grantowych wspierających mobilność. Wysoko ocenili też część warsztatową poświęconą mediom społecznościowym, promocji i ewaluacji działań oraz usług świadczonych przez Eurodesk w Polsce.

Tysiące polskich studentów próbuje
swoich sił za granicą dzięki erasmusowym wymianom i praktykom. Ale kiedy młodzi ludzie decydują się w zwykłym trybie rozpocząć edukację na
zagranicznej uczelni, już na poziomie
poszukiwań wymarzonego kierunku
sprawy się komplikują.

Chciałbym studiować architekturę za granicą, w języku angielskim. Nie zdecydowałem jeszcze, w którym kraju, bo nie wiem,
jak jest z rekrutacją, kosztami itp. Nawet
wujek G. nie daje rady. Mógłbym prosić
o jakieś podpowiedzi? Pozdrawiam, Patryk

W sieci łatwiej znaleźć porady na temat
wychodzenia z własnego ciała niż informacje o studiowaniu w innych krajach.
Zamiast wychodzić z siebie, warto wejść
na eurodesk.pl/eurostudia. Formalności,
wymagania językowe, koszty życia i nauki, stypendia, linki do bardziej szczegółowych źródeł informacji – każdy kraj to
osobny, wyczerpujący opis. Oczywiście
w jęz. polskim. W wielu krajach działają wyszukiwarki studiów, w tym kierunków prowadzonych w języku angielskim
(w Polsce zresztą też). Na stronie ec.europa.eu/ploteus, w zakładce Learning
opportunities działa wyszukiwarka europejska. Dostępne są także bazy danych
nt. wsparcia dla studentów za granicą,
m.in.: European-funding-guide.eu czy
Internationalscholarships.com.

Fot. Karol Wałachowski

Odpowiada
ŁUKASZ
SMOGOROWSKI
ekspert
Eurodesk Polska

GRANT KWARTAŁU

Sport w Erasmusie+,
Erasmus+ w sporcie
Do wyników w sporcie – nieważne, czy
indywidualnym czy zespołowym – dochodzi się ciężką pracą. Żeby zdobyć
dofinansowanie na projekt w programie Erasmus+ Sport też trzeba się sporo napracować. I jest to – zgodnie z rozwinięciem nazwy programu (Współpraca
partnerska) – zdecydowanie gra zespołowa. Przepis na dobre działanie to: pięciu partnerów z pięciu różnych krajów,

pomysł na promocję oraz upowszechnianie aktywności fizycznej i pozytywnych
wartości, które niosą ze sobą sporti zasady fair play oraz przeciwdziałanie zjawiskom, które te wartości niszczą – ustawianiu wyników, dopingowi, nietolerancji
i dyskryminacji. Granty podzielone są na
dwie kategorie: związanei niezwiązane
z II edycją Europejskiego Tygodnia Sportu (ETS), który odbędzie się we wrześniu
(dofinansowaniew wysokości odpowiednio: 150 i 400 tys. euro, do 80 proc. całkowitych kosztów). O granty mogą się starać zarówno organizacje, jak i instytucje.
Aktualnie można składać wnioski wyłącznie na działania niezwiązane z ETS (do
12 maja br.).

TEN I WIELE INNYCH PROGRAMÓW ZNAJDZIESZ W BAZIE GRANTÓW NA EURODESK.PL.

Co zabiorę ze sobą ze spotkania? Inspiracje i energię do działania oraz pomysły
na dalszy rozwój punktu - np. poprzez zaangażowanie młodzieży w akcje
korespondentów Europejskiego Portalu Młodzieżowego i działania promocyjno-informacyjne wśród lokalnych grup młodzieżowych.

PROSTO
Z POLSKI

Konsultant Eurodesk Polska (cytat pochodzi z anonimowej ewaluacji spotkania rocznego konsultantów sieci Eurodesk Polska)

Kraków: organizacje młodzieżowe łączą siły
Współpraca organizacji pozarządowych
z administracją publiczną jest nie tylko modna.
Daje też realne szanse na to, by mieć wpływ
na decyzje urzędników

Z

możliwości współpracy z decydentami postanowiły skorzystać organizacje młodzieżowe z Krakowa,
angażując się w prace nad powołaniem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży przy Urzędzie
Miasta. Komisja ma diagnozować
problemy młodych krakowian, opiniować pomysły i inicjować działania oraz doradzać urzędnikom
w tworzeniu polityk. Wszystko po
to, by młodym żyło się lżej.
Najważniejszym w yzwaniem
wydaje się koordynacja działań
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ORGANIZACJI
Z KRAKOWA
BIERZE
UDZIAŁ
W PRACACH
KOMISJI

Komisja w trakcie obrad

– krakowską politykę młodzieżową
realizuje wiele wydziałów i referatów,
a nasze organizacje zajmują się sprawami od partycypacji aż po kulturę i sport. Po długich dyskusjach nad
wspólną strategią przygotowujemy

PODLASIE

Akcja BUMERANG
Wielu małych ludzi w wielu małych miejscowościach robi wiele małych
rzeczy, zmieniając na lepsze świat. Według tej idei
Stowarzyszenie ANAWOJ
prowadzi na Podlasiu Akcję BUMERANG. Jednego
dnia w roku setki wolontariuszy zabierają się za pożyteczne prace, wcześniej informując wszystkich wokoło o wybranej inicjatywie i prosząc o jej
wsparcie. W wyniku Akcji umyto setki okien, wypielono dziesiątki grządek i skoszono tyle samo trawników. Dzięki Akcji
BUMERANG powstaje też siłownia pod chmurką. Projekt jest
współfinansowany przez UE w ramach programu Erasmus+.
Więcej o Akcji: www.bumerang.org.pl.
Karolina Frąckiewicz,
Stowarzyszenie ANAWOJ,
Eurodesk Białystok

się do spotkania z zastępcą prezydenta Krakowa, który ulokuje nas
w strukturze urzędu. A stąd już tylko
krok do formalnego powołania KDO
i pierwszych działań! 
Barbara Moś, Europe4Youth

WARSZAWA

Edukacja zawodowa
kluczem do lepszej
przyszłości
Teza ta zwyciężyła w trakcie debaty oksfordzkiej pomiędzy
uczniami LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” oraz Technikum
nr 26 w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego. Dyskusja była
częścią projektu, który realizowaliśmy w Dzielnicy Wola. Jego
celem było zwiększenie kompetencji społecznych uczniów
oraz umiejętności zarządzania czasem, a także pomoc
w wyborze dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.
Zwycięzcę debaty wskazali zaproszeni na widownię wolscy gimnazjaliści, którzy biorąc pod uwagę siłę argumentów,
stosunkiem głosów 54:31 wybrali obrońców tytułowej tezy
z Technikum nr 26. A już w najbliższym czasie nasz Zespół
zorganizuje kolejne debaty szkół średnich.
Waldemar Banaszek,
Zespół Funduszy Europejskichdla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,
Eurodesk Warszawa-Wola

EUROPEJSKI
PORTAL
MŁODZIEŻOWY
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– TYLU KORESPONDENTÓW WSPÓŁPRACOWAŁO Z EUROPEJSKIM PORTALEM
MŁODZIEŻOWYM PRZEZ OSTATNI ROK. REKORDZISTA NAPISAŁ PONAD 50 TEKSTÓW,
A W SUMIE W 2015 R. NA PORTALU POJAWIŁO SIĘ ICH PRZESZŁO 500.

Co dobrego na portalu?
Rok pracy i setki tekstów za nami. Rozpoczynamy właśnie
kolejny rok w nowo – starym gronie. Część korespondentów
pozostanie z nami, do współpracy zaprosiliśmy też
kilkanaście nowych osób.

EPM: DRUGI ROK WYZWAŃ
Korespondenci EPM to młodzi ludzie – uczniowie, studenci i absolwenci, którzy interesują się dziennikarstwem, aktywnie działają w lokalnych środowiskach i chcą poszerzyć swoją wiedzę o mediach.
W ramach współpracy mają zapewnioną nie tylko opiekę redaktora, ale również szkolenia dotyczące np. gatunków dziennikarskich i etyki w tym zawodzie oraz spotkania z ciekawymi osobami.
Ubiegły rok był owocny – dzięki współpracy z korespondentami
Polska zajęła pierwsze miejsce pod względem liczby materiałów
opublikowanych na EPM. Mamy nadzieję, że obecny rok zakończy
się równie dużym sukcesem.

Oto wybór najciekawszych materiałów
opublikowanych na EPM w minionym
kwartale.

PRACA / PRACA I NAUKA
Kobiety w Wikipedii potrzebne od zaraz
Według „Wall Street Journal”, zaledwie 13 proc. redaktorów
Wikipedii to kobiety. O tym, dlaczego tak niechętnie włączają się w tworzenie encyklopedii pisze Krzysztof Andrulonis.

WOLONTARIAT / TWOJA HISTORIA
Moje małe Chiny
Mentalności Polaków i Chińczyków bardzo się różnią.
Mieszkańcy Państwa Środka nie narzekają nigdy, my narzekamy ciągle. O spotkaniu tych dwóch światów pisze
Katarzyna Żądło.

KULTURA I KREATYWNOŚĆ / WIELOKULTUROWOŚĆ
Chopin w Abu Dabi – młodzi promują polską kulturę

CO DAŁ MI ROK WSPÓŁPRACY
Z EUROPEJSKIM PORTALEM
MŁODZIEŻOWYM?
WERONIKA BURZYŃSKA, studentka

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Rok współpracy z Europejskim Portalem
Młodzieżowym dał mi lekcję życia. Pokazał,
jak tworzyć dobre teksty użytkowe, które nie
są nudne, mimo trudnej tematyki. Nauczył
systematyczności i szczegółowego planowania
swojej pracy. Zagwarantował kontakt z różnymi
ludźmi, a przez to możliwość ciągłego rozwoju
i bycia na bieżąco. EPM to coś więcej niż tylko
wolontariat, to symulacja życia i funkcjonowania
redakcji. Praca dziennikarza związana jest
z różnymi trudnościami, a na portalu uczymy
się, jak sobie z nimi radzić. Jedno jest ważne.
Tutaj nie ma rzeczy niemożliwych – jeżeli ktoś
chce, to może wszystko!

Polacy studiujący w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
przemycają polską kulturę na Bliski Wschód. O szczegółach z polskimi studentami rozmawiała Celestyna Miłoś.

ZDROWIE / ZDROWIE PSYCHICZNE
Zrób sobie przerwę
Masa spraw na głowie, noce przy biurku i litry kawy – znasz
to z autopsji? Nawet jeśli nie masz czasu na odpoczynek,
powinieneś znaleźć czas na tekst Michaliny Korzeniowskiej.
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