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1. Za nami Europejski Tydzień Młodzieży! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

 

plus.google.com/u/0/

b/100656253991208029834/ 

100656253991208029834 

Odwiedź nas na: 

 Pod hasłem mobilności i różnorodności kultu-

rowej odbyła się tegoroczna edycja Europejskiego  

Tygodnia Młodzieży!  

W tym roku w ramach wydarzeń ETM przeprowadzony 

został cykl warsztatów zakończonych Dniem  

Międzynarodowym z udziałem wolontariuszy zagra-

nicznych z fundacji „Wiatrak”. Tematyka warsztatów 

obejmowała promocję mobilności, dialogu międzykul-

turowego, tolerancji, różnorodności, naukę języków 

obcych, włączenie społeczne, kreatywne myślenie  

i przedsiębiorczość.  

 Obchody tegorocznej edycji Europejskie-
go Tygodnia Młodzieży rozpoczynały warsztaty 
„Aktywność po europejsku”, które odbyły się  
4 listopada  w Inowrocławiu. Z uczniami Zespołu 
Szkół Zawodowych Rzemiosła rozmawialiśmy  
na temat zatrudnienia, zgłębialiśmy sekrety  
dobrego CV, poznaliśmy pułapki rozmów kwalifi-
kacyjnych oraz nowoczesną metodę skutecznej 
weryfikacji zawodowej - Assessment Center. 

Aktywność po europejsku 

Młodzież nauczyła się także poruszać po stronie EURES - wyszukiwała ciekawe oferty pracy, dowiedziała się,  
jak uzupełnić swoje CV on-line i wyszukać informacje na temat warunków życia w poszczególnych państwa Unii  
Europejskiej. Dziękujemy niezwykle aktywnej młodzieży, dzięki której to spotkanie nabrało prawdziwie warsztatowe-

go charakteru! 

Relacje z poszczególnych warsztatów  

prezentujemy poniżej! 
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3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

Czy Polska jest MULTIKULTI? 

 5 listopada w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży Punkt Informacji  

Europejskiej zorganizował dla młodzieży licealnej warsztaty „Polska-MULTIKULTI”, 

które poprowadzili wolontariusze fundacji „Wiatrak”.  

 Dzięki wolontariuszom EVS młodzież zdobyła praktyczne informacje  

na temat poruszania się w środowisku międzynarodowym. W ramach warsztatów 

uczestnicy dyskutowali o tym, jak Polacy postrzegają inne narodowości, jak miesz-

kańcy innych państw widzą Polaków oraz w jakim stopniu stereotypy mogą być  

przeszkodą w relacjach między Europejczykami.  

Poznaliśmy Program Erasmus + 
 Ostatnie warsztaty w ramach ETM skierowane zostały nie tylko do młodzieży, 

ale także do osób pracujących z młodzieżą. W ramach spotkania przedstawione  

zostały założenia programu, poszczególne akcje, a także dokumentacja. Szczególny 

nacisk położony został na sektor poświęcony młodzieży - Erasmus+ Młodzież.  

W rezultacie uczestnicy podnieśli swoją wiedzę nt. nowych możliwości i aplikowania. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat potwierdzający udział w warsztatach i publi-

kacje europejskie. 

 W pierwszej części wydarzenia wolontariusze  
zagraniczni z Hiszpanii i Włoch opowiadali o swoich  
doświadczeniach z podróży po Europie, przekazali prak-
tyczne wskazówki i korzyści wynikające z wolontariatu. 
Młodzież otrzymała informacje o dostępnych projektach 
europejskich umożliwiających podjęcie nauki, pracy,  
wolontariatu zagranicznego i wiedzę teoretyczną  
nt. procedury aplikacyjnej i funkcjonowania programów. 
Aby zachęcić młode osoby do przełamywania bariery  
językowej, posługiwaliśmy się tego dnia głównie językiem 
angielskim. Dzięki temu, mimo początkowych trudności 
pod koniec dnia już nikt nie miał problemów ze swobod-
nym wypowiadaniem się w obcym języku.  

Dzień Międzynarodowy 

 Wydarzeniem, które zamykało tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia 
Młodzieży był „Dzień Międzynarodowy”. W tym dniu młodzież uczyła się poprzez  
zabawę, a dodatkową zachętą dla aktywności i przejmowania inicjatywy były atrak-
cyjne nagrody w szeregu konkursów i quizów.  

 W drugiej części spotkania odbyły się konkursy  
i quizy. Na początek dzięki grze BINGO zorganizowanej 
przez wolontariuszy dowiedzieliśmy się więcej o sobie 
nawzajem (np. kto gra w szachy albo śpiewa pod pryszni-
cem?), a osoba która zebrała wszystkie informacje  
najszybciej została nagrodzona. Z kolei w Europejskim 
Kole Fortuny sprawdziliśmy wiedzę uczestników  
nt. poszczególnych państw europejskich, tym razem  
drużynowo biorących udział w konkursie. Wszystkim gim-
nazjalistom i licealistom, którzy wzięli udział w Dniu  
Międzynarodowym bardzo dziękujemy za zaangażowanie, 
aktywność i świetną zabawę!     

    Do zobaczenia za rok! :)  

 W drugiej części spotkania licealiści rozwiązywali 
quiz o wolontariacie europejskim, w którym najlepsze  
wyniki zostały nagrodzone gadżetami ED-Toruń.  
Na koniec warsztatów każdy z uczestników miał za zada-
nie napisać swoje zobowiązanie na papierowym samolo-
cie, które następnie rzucali do siebie nawzajem. Zadaniem 
młodzieży będzie teraz dopilnowanie swoich kolegów  
i koleżanek, aby ze swoich zobowiązań się wywiązali.  

Każdy z uczestników warsztatów otrzymał pakiet europejskich materiałów informacyj-
nych i certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatów. 



3. „Gwiezdny krąg” 
  „10 lat Polski w UE – 10 lat Gwiezdnego Kręgu” pod tym hasłem przebiegać będzie 
jubileuszowa X edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej  „Gwiezdny 
Krąg”. Jej celem jest popularyzowanie wiedzy wśród uczniów polskich szkół ponadgimna-
zjalnych na temat idei Zjednoczonej Europy, zasad demokratycznego państwa prawa,  
historii integracji Unii Europejskiej, mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, 
systemu prawa unijnego, praw i obowiązków przysługującym obywatelom Unii Europej-
skiej oraz polityk Unii Europejskiej.  
 
 Organizatorem Olimpiady jest: Miasto Słupsk, Sieć Punktów Informacji Europej-
skiej Europe Direct w Polsce oraz Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej". Trzech 
finalistów otrzyma staż w Brukseli ufundowany przez Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii 
Europejskiej".  
 
Rejestracja uczestników na stronie internetowej http://szkolenia.slupsk.eu potrwa  
do 26 listopada 2014 r. 

 Jak wielobarwna kulturowo i językowo jest Europa? Jakie możliwości otwiera znajomość języków w Unii 

Europejskiej? Napisz, narysuj lub sfotografuj swoją odpowiedź na te pytania i weź udział w konkursach przygo-

towanych przez Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń. Do wygrania wycieczki  

do Brukseli, gry europejskie, urządzenia multimedialne i narzędzia do nauki języków obcych! 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w V edycji konkursów na temat różnorodności językowej i kulturowej 

Unii Europejskiej oraz korzyści wynikających z uczenia się języków obcych: 

 Konkurs plastyczny „Wielobarwna Europa” - dla dzieci ze szkół podstawowych  

 Konkurs lingwistyczny „Europejski Poliglota” - dla młodzieży ze szkół średnich  

 Konkurs fotograficzny „Europa w obiektywie” - dla młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich  

Termin nadsyłania prac: 15 grudnia 2014 r. (szczegółowe informacje w regulaminach konkursów) 

2. Ruszyła V edycja konkursów językowych! 

Nagrodą główną dla trzech najlepszych finalistów jest staż w Brukseli ufundowany przez Stowarzyszenie 

"Pomorskie w Unii Europejskiej".  
 
 Więcej informacji: http://gwiezdnykrag.eu/ i https://www.facebook.com/EDSlupsk 

Organizatorami konkursu są Punkty Informacji Euro-
pejskiej Europe Direct – Toruń i Bydgoszcz, Punkty 
Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu, Szkoła Języ-
ków Obcych w Bydgoszczy, Centrum Europejskie  
im. Roberta Schumana oraz Wyższa Szkoła Gospodar-
ki. Partnerami konkursu są Posłowie do Parlamentu 
Europejskiego Janusz Zemke i Tadeusz Zwiefka. 

Regulaminy konkursów znajdują się na naszej stronie internetowej: http://www.europedirect-torun.byd.pl/id,198/
wyjazd-do-brukseli-nagroda-w-v-edycji-konkursow-jezykowych 

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie stypendialnym organizowanym przez GoEuro, którego  
zwycięzca wyjedzie na płatny staż do Berlina i otrzyma 2000 euro! Uczestnicy konkursu muszą przedstawić  
własną, oryginalną wizję „bardziej połączonej Europy” - pod względem transportowym, kulturalnym, komunikacyj-
nym lub jakimkolwiek innym. Forma przekazu jest dowolna - esej, blog lub w film opublikowany na YouTube. 
 
Zwycięzca konkursu będzie miał szansę wyjechać w 2015 r. na płatny staż do biura GoEuro w Berlinie (1-3 miesię-
cy). Laureat pierwszej nagrody otrzyma także stypendium w wysokości 2000 euro, a jego pomysł zostanie opubli-
kowany na blogach GoEuro w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Holandii i Wielkiej Brytanii. 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 grudnia 2014 r.  

Szczegóły na stronie Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/blizsza-europa-konkurs-dla-uczniow  

1. Połącz Europę z GoEuro! 

http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Konkurs_plastyczny_Wielobarwna_Europa_edycja_V_2014.pdf
http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Konkurs_lingwistyczny_Europejski_poliglota_edycja_V_2014.pdf
http://www.europedirect-bydgoszcz.byd.pl/userfiles/files/Konkurs_fotograficzny_Europa_w_obiektywie_edycja_V_2014.pdf
http://gwiezdnykrag.eu/
https://www.facebook.com/EDSlupsk


                                 

4. Konkurs Europass Viral video 2014! 

5. Tak podobni, tak różni, tak europejscy... 

6. Napisz esej o TTIP i wygraj wjazd studyjny do Londynu! 

 Weź udział w konkursie Europass Viral Video 2014 i wygraj wyjazd do wymarzonego 

miasta w Europie! Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego krótkiego filmu (viral video) 

przedstawiającego korzyści wynikające z posiadania dokumentów Europass.  

 

 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie 

na obszarze całej Europy, przedstawiających kwalifikacje i doświadczenia zawodowe jego 

posiadaczy. Co to jest viral? Jest to krótki film, który staje się popularny dzięki dzieleniu się 

nim w sieci, często za pośrednictwem serwisów społecznościowych lub poprzez e-mail.  

Organizatorzy zaznaczają, że powiązanie z inicjatywą Europass nie musi być ewidentne. 

Istotne, aby film zapadał w pamięć 

 Do wygrania naprawdę atrakcyjne nagrody. Zwycięzca otrzyma wycieczkę do wybranego miasta  

w Europie! (na obszarze Unii Europejskiej, krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandy-

dujących do UE). Laureaci drugiego miejsca i trzeciego miejsca otrzymają vouchery na zakupy o wartości 1000 

i 500 euro. 

Wniosek konkursowy należy wypełnić do 30 listopada 2014 r. 

Szczegóły na: http://europass.org.pl/konkurs/   

 Opracuj scenariusz zajęć, zrealizuj go z młodzieżą, a potem razem  
przeprowadźcie akcję w otoczeniu. Konkurs skierowany jest do osób pracujących  
z młodzieżą np. w szkołach, bibliotekach, domach kultury, instytucjach i organizacjach 
edukacyjno-młodzieżowych, a także w grupach nieformalnych.  Twoja instytucja  
lub grupa zdobędzie certyfikat „Działamy bez nienawiści”, a Ty możesz wziąć udział w 

wizycie studyjnej w instytucjach europejskich.  

 Biorąc udział w konkursie włączasz się w międzynarodową Kampanię Rady  
Europy odbywającą się w tej chwili w 40 krajach. W Polsce wspiera ją Ministerstwo  
Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Pełnomocnik Rządu ds. Równego  
Traktowania, Minister Administracji i Cyfryzacji, Rzecznik Praw Obywatelskich, a także 
Koalicja 70 organizacji i instytucji z całej Polski.  
 

Termin rejestracji do konkursu: 24 listopada 2014 r. 

Szczegóły konkursu na stronie: http://beznienawisci.pl/konkurs/  

 Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie literackim dla młodych Europejczyków „Tak podobni,  
tak różni, tak europejscy”. Tematem przewodnim jest rozszerzenie Unii Europejskiej a  zgłoszona praca powin-
na odnosić się do dwóch poniższych pytań: 

 Jakie są Twoje doświadczenia w rozszerzonej Unii Europejskiej? 

 Jak rozszerzona Unia Europejska może sprostać wyzwaniom przyszłości? 

Termin przesyłania prac: 27 lutego 2015 r. 

Szczegóły na: http://ec.europa.eu/polska/news/

Konkurs dedykowany jest młodym Europejczykom w wieku od 18  
do 27 lat, obywateli państw członkowskich UE. Jury wybierze  
po jednym zwycięzcy z każdego kraju członkowskiego. Na laureatów 
czekają trzydniowe wizyty studyjne w Brukseli, a ich prace zostaną 

również opublikowane przez Komisję Europejską. 

 Jeżeli pracujesz z młodzieżą, dostrzegasz problem przemocy werbalnej, nietolerancji oraz rasizmu  

i aktywnie temu przeciwdziałasz to powinieneś wziąć udział w Konkursie Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści”!  



3. Poznaj postanowienia szczytu Rady Europejskiej 

 Po długim procesie przesłuchań zaproponowanych przez przewodniczące-
go-elekta Jeana-Claude Junckera osób na stanowiska nowych Komisarzy, Parla-
ment Europejski zatwierdził, w drodze głosowania, proponowany skład nowej  
Komisji Europejskiej.  
 423 głosów oddano za, 209 europosłów opowiedziało się przeciw  
a 67 wstrzymało się od głosu. Nowa Komisja została już także formalnie mianowa-
na przez głowy państwa i rządów UE i tym samym oficjalnie rozpoczęła prace 1 li-
stopada 2014 roku. Zasiada w niej dziewięć kobiet, przewodniczący ma natomiast 

siedmiu zastępców.  
 

Jednym z Komisarzy jest Polka Elżbieta Bieńkowska. Objęła ona tekę Komisarza 
ds. rynku wewnętrznego i usług, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych  

i średnich przedsiębiorstw.  

Podział zadań w nowej Komisji Europejskiej znaleźć można na: http://europa.eu/!

Yg68Px.  

1. Mamy nową Komisję Europejską! 

 Dwanaście polskich uniwersytetów. Osiem miesięcy przygotowań. Efekt pracy wielu ekspertów, pracodaw-

ców i absolwentów. Ruszyła kolejna edycja akcji Gazety Wyborczej "Projekt: Praca"! Do akcji włączyło się  

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce towarzysząc bezpłatnym warsztatom w postaci stoiska informa-

cyjnego.  

 

Staże, praca, kariera w Komisji Europejskiej i innych instytucjach UE - właśnie o tym informują Ambasadorka  

Karier UE Agnieszka Zakrzewska oraz Anna Kurpanik z Komisji Europejskiej, które możecie spotkać odwiedzając 

informacyjne stoisko KE. Warto tam zajrzeć choćby po to, by spróbować rozwiązać przykładowy test Europejskie-

go Urzędu Doboru Kadr (EPSO) lub uzyskać przydatne informacje dotyczące konkursów przez niego ogłaszanych.  

 

Więcej informacji o akcji „Projekt: Praca” na: http://europa.eu/!Rx39Qd oraz na http://wyborcza.pl/0,132486.html  

2. Trwa akcja „Projekt: Praca”! 

 Porozumienie w sprawie ram polityki klimatyczno-

energetycznej do 2030, dalsze działania na rzecz walki  

z epidemią eboli oraz deklaracja wsparcia Ukrainy w jej 

reformach politycznych i gospodarczych to najważniejsze 

ustalenia szczytu Rady Europejskiej, który odbył się  

24 października 2014 r. w Brukseli. Głowy Państw i rządów 

UE zadeklarowali między innymi ograniczenie wewnętrz-

nych emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co naj-

mniej 40% w porównaniu z poziomem z roku 1990.  

 Ponadto Rada Europejska podkreśliła, iż nie zaakceptuje nielegalnej aneksji Krymu, nawołując Rosję do 

realizacji postanowień przyjętych w Mińsku i wstrzymanie przepływu wojsk i broni na suwerenne terytorium Ukra-

iny. Polska na szczycie była reprezentowana przez premier Ewę Kopacz.  

http://europa.eu/!Yg68Px
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