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Aktualności  

ED -Toruń: 

1. Młodzieżowa debata  
na temat przyszłości UE  

w Toruniu 

2. Dyrektor Punktu ED -  
Toruń gościem programu 

„Rozmowa Dnia” 

3. Dzień Europy w Toruniu 

4. Dyżury eksperta do spraw 
funduszy europejskich  

- 19 i 26 czerwca 2013 r. 

5. Dzień Europy w Świe-

dziebni 

6. Dziecko w Europie  

7. Aktywność po europejsku 

8. Nabór artykułów do publi-
kacji „Unia Europejska  
- perspektywy społeczno  

-  ekonomiczne” 

9.Program Animacji  
Młodych Osób Niepełno-

sprawnych - PAMON 

10. Europejski Tydzień Zrów-

noważonej Energii 2013 

Dyrektor Punktu Informacji  
Europejskiej Europe Direct – 
Toruń, Pani Karolina Marchlew-
ska – Patyk gościła w programie 
prowadzonym przez Pana Ceza-
rego Wojtczaka  „Rozmowa 
dnia” w telewizji TVP Byd-
goszcz. 

Inspiracją do tematu odcinka 
był 9 maja, czyli Dzień Europy.  

Odcinek poświęcony był podsu-

mowaniu dotychczasowego 

funkcjonowaniu Unii Europej-

skiej ze szczególnym uwzględ-

nieniem korzyści i strat, jakie 

nasz kraj może odnotować  

po dziewięciu latach funkcjono-

wania w strukturach międzyna-

rodowej organizacji.  

2. Dyrektor Punktu ED-Toruń gościem programu 

 „Rozmowa Dnia” 

Odcinek można obejrzeć korzysta-
jąc z materiałów dostępnych na 
stronie internetowej  TVP Byd-
goszcz:  http://www.tvp.pl/
bydgoszcz/publicystyka/rozmowa-
dnia/wideo/10052013/11047343  

     26 maja w debacie panelowej pt. „Czy w zjednoczonej Europie  
jesteśmy do siebie podobni czy różni?” poświęconej różnorodności euro-
pejskiej udział wzięła Marta Tybura – koordynator Punktu Informacji Euro-
pejskiej Europe Direct – Toruń przy Wydziale Technicznym WSG. Organiza-
torem przedsięwzięcia był Europejski Parlament Młodzieży, konferencja  
odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Celem 
spotkania była debata nad tożsamością europejską, kolejnymi stadiami inte-
gracji europejskiej oraz zdolnością UE do rozszerzenia o kolejne państwa.  
 
Szczególne miejsce w dyskusji zajął proces akcesyjny Turcji, która  
od ponad 40 lat prowadzi rozmowy na szczeblu europejskim. 
Zastanawiano się również nad kierunkiem, w którym zmierza  Unia Europej-
ska w dobie kryzysu, i czy grozi jej upadek. Temat dyskusji wzbudził duże 
zainteresowanie publiczności. 
Na Sesji obecni byli delegacji z innych państw: Litwy, Francji, Estonii, Biało-
rusi. Sesja weekendowa EYP Poland to pierwsze tego typu wydarzenie  
w naszym województwie, które głównym organizatorem jest młodzież.  
Wydarzenie objęte było patronatem honorowym m.in. Prezydenta Miasta 
Torunia, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewody 
Kujawsko Pomorskiego. 

 

1. Młodzieżowa debata na temat przyszłości 

UE w Toruniu 

Relację z debaty można znaleźć na stronie:  http://www.tvp.pl/
bydgoszcz/aktualnosci/polityczne/europarlament-mlodziezy-w-toruniu-

przygotowal-rezolucje-do-brukseli/11223948  

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/polityczne/europarlament-mlodziezy-w-toruniu-przygotowal-rezolucje-do-brukseli/11223948
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/polityczne/europarlament-mlodziezy-w-toruniu-przygotowal-rezolucje-do-brukseli/11223948
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/polityczne/europarlament-mlodziezy-w-toruniu-przygotowal-rezolucje-do-brukseli/11223948


3. Dzień Europy w Toruniu  
10 maja w Toruniu świętowaliśmy Dzień Europy 2013!  

Na uczestników czekały liczne atrakcje, takie jak konkursy 

z europejskimi nagrodami, koncert szkolnej orkiestry  

dętej, spotkanie z Syriuszem - maskotką UE, gry i zabawy 

na świeżym powietrzu.  

"Miasteczko europejskie" na Rynku Staromiejskim cieszyło się 

dużą popularnością zarówno starszych, jak i młodszych.  

Wydarzenie zostało zorganizowane przed Europe Direct - Toruń 

przy Wydziale Technicznym WSG, Urząd Miasta Torunia  

oraz Centrum Informacji Młodzieży przy MDK i Enterprise Europe 

Network!  

Relacje z Dnia Europy 2013 w Toruniu ukazały się w magazynie „Zbliżenia” : http://www.tvp.pl/

bydgoszcz/informacja/zblizenia/wideo/1005-g-1830/11047110, w „Rozmowie dnia”, której gościem 

była dyrektor Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń Pani Dr Karolina Marchlewska  

– Patyk: http://www.tvp.pl/bydgoszcz/publicystyka/rozmowa-dnia/wideo/10052013/11047343, 

"Aktualności toruńskie" (4.minuta) http://www.torun.tv/movie/show/1814 oraz w radiu pik  

http://www.radiopik.pl/index.php?idp=2&idx=1769&idf=2660.  

Na kolejne wspólne świętowanie Dzień Europy zapraszamy za rok! 

Zapraszamy na comiesięczne  
bezpłatne spotkanie z eksper-
tem ds. funduszy europejskich.  
Odbędą się one 19 i 26 czerwca 
2013 r. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy do biura 

Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń  przy  
ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toru-
niu. Prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie chęci wzięcia udziału  
w spotkaniu, kontaktując się  

z konsultantem osobiście  
w godz. pracy biura,  mailowo: 
europedirect - torun@byd.pl  
lub telefonicznie: 052 567 00 09.  

4. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -  19 i 26 czerwca 2013 r. 

http://www.tvp.pl/bydgoszcz/informacja/zblizenia/wideo/1005-g-1830/11047110
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/informacja/zblizenia/wideo/1005-g-1830/11047110
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/publicystyka/rozmowa-dnia/wideo/10052013/11047343
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Od 20 do 25 maja 2013 r.  

na terenie Bydgoszczy odbywał 

się Bydgoski Festiwal Nauki.  

Celem Festiwalu jest populary-

zacja nauki, kultury i sztuki,  

promocja wśród mieszkańców 

Bydgoszczy i regionu najważ-

niejszych osiągnięć naukowych, 

technicznych, a także rozbudze-

nie zainteresowań szeroko rozu-

mianą kulturą i sztuką. 

 

Wydarzenie adresowane jest  

do wszystkich osób ciekawych 

zjawisk otaczającego nas świa-

ta. 

Z tej okazji 24 maja 2013 r.  

w Inowrocławiu odbyły się 

warsztaty „Aktywność po euro-

pejsku”, zorganizowane przez 

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct - Toruń. 

Były to zajęcia skierowane  

do młodzieży, poruszające  

tematykę aktywności obywatel-

skiej, bezrobocia młodych  

i form przeciwdziałania temu 

zjawisku. Warsztaty dotykały 

kwestii staży, praktyk, wolonta-

riatu i szeroko pojętej mobilno-

ścią transgranicznej.   

Młodzież ze Szkoły Rzemiosła  

w Inowrocławiu aktywnie włą-

czyła się w proponowane formy 

aktywizacji. Ich zadania polega-

ły między innymi  na stworzeniu 

portretu idealnego wolontariu-

sza, wzorowego młodego  

człowieka aktywnie włączające-

go się w życie społeczeństwa 

czy opracowaniu projektu  

młodzieżowego.  

7. Aktywność po europejsku 

7 czerwca 2013 r. w Zespole  
Placówek Oświatowych w Tucz-
nie odbędzie się Dzień Europej-
ski zatytułowany „Dziecko  
w Europie”. 
 
Harmonogram wydarzenia  
zawiera  atrakcje takie, jak  
prezentacje wokalno-taneczne 
dotyczące poszczególnych kra-
jów Unii Europejskiej, zawody 
sportowe, zabawy na trampoli-
nie,  malowanie twarzy, własno-
ręczne wykonywanie bransole-

tek, zajęcia dla przedszkolaków 
„Wiem, gdzie mieszkam”  
czy quiz z wiedzy o krajach Unii 
Europejskiej. 
 
Wśród proponowanych dzie-
ciom zajęć znalazła się także 
lekcja europejska, którą popro-
wadzi przedstawiciel Punktu 
Informacji Europejskiej Europe  
Direct - Toruń przy Wydziale 
Zarządzania WSG. 
 
 
 
 

Podczas zajęć dzieci dowiedzą 
się wielu ciekawostek na temat 
Unii Europejskiej, m.in. poznają 
jej symbole oraz nauczą się, ile  
oraz jakie państwa do niej nale-
żą.   
 
Wśród atrakcji znajdą się: krzy-
żówki, rebusy, puzzle, wspólne 
tworzenie flagi Unii Europejskiej  
i wiele innych. 
 

6. Dziecko w Europie 

9 maja 2013 r. w Gimnazjum im. 
św. Stanisława Kostki w Świe-
dziebni odbył się Dzień Europy. 
Punkt Informacji Europe Direct 
– Toruń był patronem tego  
wydarzenia. 
 
Wśród atrakcji znalazły się  
prezentacje kultury wybranych 
państw Unii Europejskiej w tym 
degustacje potraw charaktery-
stycznych dla wybranych regio-
nów Europy, wspólny taniec 
Zorba, pokazy korridy oraz  

 
piosenek i baśni z różnych  
zakątków Starego Kontynentu.  
Uroczystość uświetnił występ 
Zespołu Ludowego Ziemi  
Dobrzyńskiej ze Szkoły Podsta-
wowej w Świedziebni. 
 
Podczas Dnia Europy odbyły się 
liczne konkursy, w tym konkurs 
wiedzy o UE oraz konkurs pla-
styczny „Szefowie państw euro-
pejskich”. 

5. Dzień Europy w Świedziebni 



Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct –  Toruń  
przy Wydziale Technicznym 
WSG proponuje możliwość  
publikacji tekstów w recenzowa-
nej  publ ikacj i  naukowej  
„Unia Europejska – perspekty-
wy społeczno ekonomiczne”.  
W 2013 r. kolejny, tym razem 
piąty numer poświęcony zosta-
nie zagadnieniom Europejskie-
go Roku Obywateli. Celem  
publikacji jest przedstawianie 
różnych aspektów Unii Europej-

skiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jej procedur i mechani-
zmów funkcjonowania, systemu 
prawnego i podejmowania decy-
zji, a także społecznoekono-
micznego wymiaru integracji 
europejskiej oraz praktycznych 
aspektów obecności Polski  
w jej strukturach.  Praca musi 
spełniać wymogi merytoryczno- 
techniczne. Wymagane jest  
także przygotowanie streszcze-
nia oraz noty informacyjnej  

o autorze. 

Termin nadsyłania artykułów: 

30 czerwca  2013 r.   

 

 

8. Nabór artykułów do publikacji „Unia Europejska - perspektywy   

społeczno - ekonomiczne” 

Od 1 marca 2013r. Wyższa 

Szkoła Gospodarki w Bydgosz-

czy zaprasza do udziału  

w projekcie pt. „Program  

Animacji Młodych Osób Niepeł-

nosprawnych - Pamon”. 

Jesteś osobą niepełnosprawną 

pozostającą bez pracy z terenu 

w o j e w ó d z t w a  k u j a w s k o -

pomorskiego? Masz 25 lat lub 

mniej? Chcesz poszerzyć swoje 

kwalifikacje a tym samym stać 

się bardziej konkurencyjny  

na rynku pracy? „Program Ani-

macji Młodych Osób Niepełno-

sprawnych – PAMON” jest 

WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 

Każdy uczestnik projektu będzie 

mógł wziąć udział w wybranych 

kursach, których wykaz znajdu-

je się na stronie projektu: 

www.pamon.byd.pl.  

Każdemu z nich, WSG oferuje  

3-miesięczny płatny staż zawo-

dowy wraz ze stypendium  

w wysokości 1500,00zł brutto.  

W projekcie mogą brać udział 

również osoby z otoczenia osób 

niepełnosprawnych Asystenci 

Osobiści Osób Niepełnospraw-

nych (AOON) 

Już dzisiaj weź udział w proce-

sie rekrutacyjnym, którego  

precyzyjny opis znajdują się na 

stronie: http://pamon.byd.pl/3-

rekrutacja Więcej informacji  

o projekcie na stronie: 

www.pamon.byd.pl 

9. Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych -  PAMON 

10. Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii 2013 

Od 24 do 28 czerwca 2013 r.  
odbywać się będzie Europejski 
Tydzień Zrównoważonej Ener-

gii.  

Organizatorem wydarzenia jest 
Dyrekcja Generalna  ds. Energii 
Komisji Europejskiej oraz Agen-
cja Wykonawcza ds. Konkuren-
cyjności i Innowacji Komisji  
Europejskiej Europejski Tydzień 

Zrównoważonej Energii to naj-
większe europejskie wydarzenie 
energetyczne, podczas którego 
odbywa się debata dotycząca 
przyszłości energii odnawialnej, 
poprawy efektywności energe-
tycznej oraz zmniejszenia emisji 

CO2 organizowanym. 

Harmonogram planowanych 
wydarzeń oraz  terminy dotyczą-

ce obchodów Europejskiego 
Tygodnia Zrównoważonej Ener-
gii już wkrótce na stronie:  
http://eusew.eu/energy-days/

europe  

http://pamon.byd.pl/3-rekrutacja
http://pamon.byd.pl/3-rekrutacja
http://www.pamon.byd.pl/
http://eusew.eu/energy-days/europe
http://eusew.eu/energy-days/europe


1. Konkurs transgraniczny 

Przedstawicielstwo Komisji  

Europejskiej w Polsce zaprasza 

do wzięcia udziału w konkursie 

na najlepsze projekty współpra-

cy transgranicznej organizowa-

nym w ramach Programu  

Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007 - 2013.  

Konkurs jest organizowany przy 

Kongresie Inicjatyw Europy 

Wschodniej w ramach realizacji 

projektu „Lublin i Rzeszów  

– współpraca i wykorzystanie 

szans rozwojowych”, współfi-

nansowanym z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalne-

go w ramach Programu Opera-

cyjnego Rozwój Polski Wschod-

niej 2007-2013.  

Celem konkursu jest wymiana 

dobrych praktyk i doświadczeń 

w zakresie inicjatyw projekto-

wych realizowanych na obsza-

rze Polski Wschodniej o charak-

terze rozwojowym. 

Konkurs dedykowany jest insty-

tucjom kultury, NGOs, osobom 

prywatnym, samorządom, pod-

miotom gospodarczym z krajów 

UE i Partnerstwa Wschodniego. 

Konkurs składa się z  kategorii: 

 dobre rządzenie; 

 społeczeństwo obywatel-

skie; 

 kultura; 

 turystyka; 

 edukacja; 

 społeczna odpowiedzial-

ność biznesu; 

 innowacje społeczne. 

W każdej z nich,  przyznana zo-

stanie jedna  nagroda. Przewi-

dziane są także wyróżnienia. 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  

14 czerwca 2013 r. 

Więcej informacji na stronie: 

http: / /ec.europa.eu/polska/

n e w s /

a n n o u n c e m e -

nts/130510_konkurs_transgrani

czny_pl.htm 

2. Migranci w Europie 

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w multimedialnym konkursie 

„Migranci w Europie”.  

W obecnych czasach migracja 
jest tematem trudnym i niewy-
godnym. W społeczeństwie  
panuje ogólne przekonanie 
świadczące o tym, że migranci 
odbierają pracę obywatelom 
państwa, do którego migrują. 
Jednak czy na migrantów nie 
można spojrzeć z innej perspek-

tywy?  

Celem konkursu multimedialne-
go „Migranci w Europie”  
jest stworzenie młodym twór-
com i specjalistom ds. komuni-
kacji możliwości refleksji  
na temat wkładu migrantów w 
życie współczesnego społe-
czeństwa europe jskiego.  
Konkurs ma również służyć jako 
pierwszy krok w kierunku  
szerszej debaty na ten tmat oraz 

wymiany informacji i opinii. 

Konkurs przeznaczony jest  
dla uczniów/studentów w wieku 
co najmniej 18 lat uczęszczają-
cych do szkół sztuk plastycz-
nych, grafiki lub komunikacji  
we wszystkich krajach Unii  

Europejskiej  i w Chorwacji.  

Szkoły mogą zgłaszać prace w 
trzech kategoriach: plakatu, 
zdjęcia i filmu. Każda szkoła 
może zgłosić jedną lub większą 
liczbę prac w jednej lub więk-

szej liczbie kategorii.  

Autorzy 30 zakwalifikowanych 
do finału prac z całej Europy 

pojadą do Brukseli, aby wziąć 
udział w ceremonii, w której 
prawdopodobnie udział weźmie 
komisarz do spraw wewnętrz-

nych Cecilia Malmström.   

Szkoły, których uczniowie/
studenci zdobędą pierwsze  
nagrody w każdej z trzech kate-
gorii, jak też pierwszą nagrodę 
w głosowaniu internetowym, 
otrzymają nagrody po 10 000 

euro każda. 

P r a c e  m o ż n a  z g ł a s z a ć  

do 21 czerwca 2013 r. 

Więcej informacji na stronie: 

www.migrantsineurope.eu/pl  

http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/130510_konkurs_transgraniczny_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/130510_konkurs_transgraniczny_pl.htm
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http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/130510_konkurs_transgraniczny_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/130510_konkurs_transgraniczny_pl.htm
http://www.migrantsineurope.eu/pl


5. Młodzieżowy delegat 

1. Konkurs transgra-

niczny 

2. Migranci w Euro-

pie 

3. Witamy Chorwa-

cję w UE 

4. Minigranty 2013 

5. Młodzieżowy  

delegat 

3. Witamy Chorwację w UE 
Już niedługo powitamy w strukturach europejskiej 
wspólnoty nowe państwo członkowskie. Od 1 lipca 
2013 r. nowym członkiem UE zostanie Chorwacja. 
Właśnie z tej okazji Fundacja Schumana  
oraz Komisja Europejska - Przedstawicielstwo  
w Polce zorganizowały konkurs „Witamy Chorwa-

cję w UE".  

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz średnich do zaprezento-
wania, poprzez wybraną przez siebie formę sztuki 
plastycznej, Chorwacji i jej roli w Unii Europej-

skiej.  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 czerwca 2013 r. 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: www.schuman.pl/

chorwacjawue  

Jeżeli brałeś udział w projektach 
Wolontariatu Europejskiego  
i chcesz powtórzyć to niesamo-
wite doświadczenie, to konkurs 
ten jest właśnie dla Ciebie!  
 
Stowarzyszenie Uczestników  
Wolontariatu Europejskiego 
Trampolina, ogłosiło konkurs 
Minigranty 2013. Udział w kon-
kursie mogą zgłosić wszyscy  
dotychczasowi uczestn icy  
programu EVS, którzy wcześniej 
nie otrzymali dofinansowania  

z Minigrantów.  
Temat projektu jest dowolny jed-
nak by wygrać, musisz się wyróż-
nić! Najważniejszy w konkursie 
jest autor wniosku - przy ocenie 
zgłoszeń liczyć się będzie jego 
zapał, kreatywność i wytrwałość.  
K w o t a  d o f i n a n s o w a n i a :  
do 75 proc. kosztów projektu, 
którego budżet nie przekracza 
500 euro.  

Termin przesyłania wniosków: 

17 czerwca 2013 r. 

Więcej informacji na temat kon-

kursu na stronie: http://

w w w . t r a m p o l i n a . o r g . p l / p l /

aktualnosci/konkurs-na-mini-

4. Minigranty 2013 

Jesteś uczniem lub studentem  
i chcesz doświadczyć, na czym 
polega praca w organizacji  
międzynarodowej? Masz niepo-
wtarzalną okazję!  
 
Stowarzyszenie Narodów Zjed-
noczonych w Polsce zaprasza 
do wzięcia udziału  w wyjątko-
wym konkursie, w którym głów-
ną nagrodą jest wyjazd  
do Nowego Jorku wraz z polską 
delegacją i udział w jej pracach 
podczas 68. Sesji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ. 
Napisz esej na temat prioryte-
tów Światowego Programu 
Działań na rzecz Młodzieży, 

przyjętego przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych w 1995 roku i wygraj!  
 
Autor najlepszej pracy, weźmie 
udział w pracach III Komitetu 
Zgromadzenia Ogólnego Naro-
dów Zjednoczonych, zajmujące-
go się młodzieżą.  Co więcej, 

weźmie on także udział w spo-
tkaniu z Sekretarzem General-
nym ONZ! 
 
Termin nadsyłania prac:  
28 czerwca 2013 r.  
 
Więcej informacji na temat kon-
kursu na stronie:  
http://www.msz.gov.pl/pl/
aktualnosci/wiadomosci/
zo-
stan_mlodziezowym_delegatem
_na_sesje_zgromadzenia_ogoln
ego_nz 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.schuman.pl%2Fchorwacjawue&h=MAQFaGd8s&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.schuman.pl%2Fchorwacjawue&h=MAQFaGd8s&s=1
http://www.trampolina.org.pl/pl
http://www.trampolina.org.pl/pl
http://www.trampolina.org.pl/pl
http://www.trampolina.org.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-mini-granty-2013-czas-oglosic,139
http://www.trampolina.org.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-mini-granty-2013-czas-oglosic,139
http://www.trampolina.org.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-mini-granty-2013-czas-oglosic,139
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zostan_mlodziezowym_delegatem_na_sesje_zgromadzenia_ogolnego_nz
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zostan_mlodziezowym_delegatem_na_sesje_zgromadzenia_ogolnego_nz
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zostan_mlodziezowym_delegatem_na_sesje_zgromadzenia_ogolnego_nz
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zostan_mlodziezowym_delegatem_na_sesje_zgromadzenia_ogolnego_nz
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zostan_mlodziezowym_delegatem_na_sesje_zgromadzenia_ogolnego_nz
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/zostan_mlodziezowym_delegatem_na_sesje_zgromadzenia_ogolnego_nz


2. Wartościowe spotkania w Warszawie 

1. ETM 2013 już na nami! 

11 maja 2013 r. miała miejsce 
innowacyjna debata „Europa 
Cafe”, dotycząca kryzysu,  
problemów młodych ludzi  
oraz przyszłości Europy. 
Uczestniczył w niej komisarz UE 
ds. programowania finansowe-
go i budżetu Janusz Lewandow-
ski. Było to pierwsze tego typu 
doświadczenie - debata zorgani-
zowana została według metod 
partycypacyjnych, dzięki czemu 
każdy spośród 150 uczestników 
mogło zabrać w niej głos.  
 
 

13 maja 2013 r. odbyła się deba-
ta „Cyfrowa tożsamość – kim 
jesteśmy w Internecie i jak dzie-
limy się wiedzą o sobie?”.  
Gościem specjalnym była tym 
razem Viviane Reding -
wiceprzewodnicząca Komisji 
Europejskiej. Debata została 
zorganizowana przez Ministra 
Administracji i Cyfryzacji Micha-
ła Boniego i dotyczyła ochrony 

danych osobowych. Wiceprze-
wodnicząca KE zwróciła uwagę, 
że w erze Internetu i smatfonów 
należy dostosować istniejące 
przepisy do realiów współcze-
sności.  

17 maja 2013 r. w Centrum  

Nauki Kopernik w Warszawie 

miała miejsce debata z udziałem 

komisarz UE ds. działań  

w dziedzinie klimatu - Connie 

Hedegaard. Debata dotyczyła 

korzyśc i  ekonomicznych  

dla środowiska naturalnego, 

jakie Polska mogłaby odnieść 

dzięki niskoemisyjnej gospodar-

ce.  

Debaty, seminaria, warsztaty, Ogólnopolskie Forum Młodzieży 
"jEsTeM aktywny", konkurs fotograficzny, wystawy, rajdy rowero-
we - to tylko część atrakcji organizowanych w ramach Europej-
skiego Tygodnia Młodzieży 2013!  
 
W tym roku, młodzież już po raz 6. miała okazję do zaprezentowa-
nia publicznie swoich poglądów na tematy ich dotyczące i mające 
wpływ na ich przyszłość. ETM to międzynarodowe przedsięwzięcie 
organizowane przez KE, podczas którego młodzi ludzie mają oka-
zję do zabrania głosu w sprawie polityki młodzieżowej i przedsta-
wienia swojego stanowiska w debacie z rządzącymi. 
 
Najważniejszymi imprezami w Polsce była debata krajowa „jEsTeM 
aktywny!”, która odbyła się 28 maja w Warszawie, konkurs foto-
graficzny „Równanie na działanie”, ETM-owe Kino Młodzieżowe, 

które miało  w dniach 29 maja – 2 czerwca w Warszawie. 

Kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży już za rok! 

1. ETM 2013 już za nami! 

2. Wartościowe spotka-

nia w Europie 

3. Nauczyciele i dyrekto-
rzy szkół w raporcie  

Eurydice 

Maj przebiegł w Warszawie pod znakiem debat z wyjątkowymi gośćmi z samego serca Unii Europejskiej.  

Po raz pierwszy w historii Sieć 
Eurydice prezentuje opracowa-
nie z serii „Kluczowe dane”  
dotyczące nauczycieli i dyrekto-
rów szkół. 
Publikacja „Key Data on Tea-
chers and School Leaders” 
przedstawia informacje dotyczą-
ce zawodu nauczyciela na róż-

nych poziomach edukacji  
- od przedszkola po szkoły  
ponadgimnazjalne. Raport obej-
muje całą ścieżkę kariery zawo-
dowej nauczyciela - od kształce-
nia w instytucjach szkolnictwa 
wyższego poprzez pierwsze  
doświadczenia zawodowe, 
awans i proces doskonalenia 

zawodowego aż po czas przej-
ścia na emeryturę.  
Na stronie Eurydice dostępne 
jest również streszczenie rapor-
tu w języku polskim: 
http://www.eurydice.org.pl/sites/
e u r y d i c e . o r g . p l / f i l e s /
KDN_hihglights_PLa.pdf  

3. Nauczyciele i dyrektorzy szkół w raporcie Eurydice 

http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/KDN_hihglights_PLa.pdf
http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/KDN_hihglights_PLa.pdf
http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/KDN_hihglights_PLa.pdf

