
        

 

DZIEŃ MIĘDZYNARODOWY Z UDZIAŁEM WOLONTARIUSZY ZAGRANICZNYCH  

pod hasłem „JA MŁODY EUROPEJCZYK”,  

10 października 2013 r. , w godz. 10:00 – 15:00 

Miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie 

Organizatorzy: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń przy WSG, 

Fundacja Wiatrak, Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie,  

 

Cel: Unia Europejska stawia na MŁODZIEŻ, bo Wspólnota to właśnie szansa dla Nich m.in. na 

podróże bez paszportów, studia w dowolnym kraju UE, dobrobyt. Organizacja DNIA 

MIĘDZYNARODOWEGO ma umożliwić Gimnazjalistom poznanie możliwości, jakie stwarza 

Unia Europejska. Celem wydarzenia będzie prezentacja projektów europejskich 

umożliwiających podjęcie nauki, pracy, wolontariatu zagranicznego. Uczniowie zdobędę 

niezbędną wiedzę teoretyczną nt. procedury aplikacyjnej oraz funkcjonowania programów, 

natomiast wolontariusze zagraniczni podzielą się z nimi wskazówkami praktycznymi oraz 

doświadczeniami nt. podróży po Europie i wynikających z tego korzyści. Wykorzystując 

interaktywną formę - nauki przez zabawę wolontariusze z różnych państw UE będą zachęcać 

młodzież do przełamywania barier językowych i nauki języków obcych.  

Dodatkowo celem wydarzenia jest wzmocnienie w młodych ludziach poczucia 

uczestnictwa w projekcie europejskim oraz promocja takich wartości jak: dialog 

międzynarodowy, różnorodność, tolerancja, przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, 

promocja nauki języków obcych, wyrównywanie szans oraz zwiększenie zaangażowania 

młodych ludzi w życie społeczne na szczeblu regionalnym, krajowym i unijnym zgodnie z ideą 

Myśl Globalnie – działaj lokalnie!  

 

 

 



PROGRAM WYDARZENIA  

1. 9:15 - przyjazd wolontariuszy zagranicznych z Fundacji Wiatrak (Elisa Pieroni z Włoch, 

Julia Tsyganenko z Ukrainy, Marika Lomaia i Avtandila Kobalia z Gruzji z Gruzji oraz 

Miguel Trobo Vazquez z Hiszpanii oraz koordynator EVS – Agnieszka Ignatowska); 

2.  10:00 – przywitanie wolontariuszy, prezentacja założeń i celu wydarzenia oraz 

programu dnia (Dyrekcja Szkoły, M. Bogacz, M. Tybura); 

3. 10:30 – spotkanie wolontariuszy z uczniami Gimnazjum (zapoznanie uczestników), 

krótka prezentacja wolontariuszy  - przedstawienie się w językach wolontariuszy          

i krótka zabawa (umiejscowienie wolontariuszy w kraju pochodzenia na dużej mapie); 

4. 10:45 – 13:00 - warsztaty pt. „Podróż po Europie”: 

a. prezentacje wolontariuszy o kulturze swoich krajów; 

b. nauka słów w językach hiszpańskim, gruzińskim, ukraińskim i włoskim; 

c. prezentacja filmu i nauka gestów włoskich;  

d. konkursy i quizy; 

e. warsztaty i konkursy w 4 grupach. 

5. 13:00 - Poczęstunek kujawski i prezentacja izby kujawskiej  

6. 14:00 – prezentacja programów oraz źródeł informacji nt. mobilności młodzieży 

Nauka – Praca - Wolontariat za granicą, M. Tybura + A. Książczak   

7. 15:30 – podsumowanie i zakończenie wydarzenia 


