Międzynarodowa letnia wymiana młodzieżowa
Wandering Star
"Było super,mam nadzieję,że za rok również będe
uczestniczyć w wymianie!"-Takimi słowami wielu
uczestników wymiany opisywała swoje wrażenia
dotyczące wyjazdu do Rostocku.Tematyką
tegorocznej wymiany która trwała od 31 lipca do 7 sierpnia , uczestnicy mogli
wypróbować swoich sił w dziedzinach : breakdance,teatr,street art i
muzyka.Warsztaty zajmowały większość dnia,ale prowadzone przez profesjonalistów i
ludzi z pasją były ciekawe oraz wiele uczyły.W czasie wolnym młodzież podróżowała
nad morze,oraz poznawała siebie nawzajem.Zabrane ze sobą pomysły na gry i
zabawy integracyjne przydały się na rozgrzewkę i poznanie osób z innych
zagranicznych grup.Grupa prezentująca Województwo Zachodniopomorskie wróciła do
domów ze wspaniałymi wspomnieniami,z uśmiechami na twarzach a przede
wszystkim z ochotą na następną wymianie młodzieżową.Zapraszamy po więcej
informacji : http://www.mlodziez.wzp.pl/miedzynarodowa-wymiana-mlodziezowawandering-star/

Wymiana Młodzieżowa YOUTHopia
Nowe pomysły,przedsiębiorczość,marketing onlineto tylko niektóre z zagadnień,które zostały
omówione przez młodzież podczas wymiany w
Rydze-stolicy Łotwy.Uczestnicy wymiany spędzili 6
dni nad ideą rozwiązań problemów
globalnych,komunikacji,oraz nad własnym rozwojem.Od 7 do 13 sierpnia grupy miały
możliwość poznania siebie,swoich kultur oraz obcego języka.Cała wymiana była

bardzo owocna i wszyscy nauczyli się czegoś nowego o sobie ,marketingu a także o
współpracy z konkurencją.Więcej informacji: http://www.mlodziez.wzp.pl/wymianamlodziezowa-youthopia/

Szlachetna paczka czeka na wolontariuszy w
Zachodniopomorskim!
Chcesz nie tylko pomagać,ale także rozwijać sie i
mieć wpływ na rzeczywistość? Jeśli tak to
Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości to oferta
w sam raz dla Ciebie! To od wolontariuszy zależy,
jak wiele potrzebujących rodzin i dzieci otrzyma mądrą pomoc.Poszukiwane są osoby
aktywne i odpowiedzialne, które chcą się angażować społecznie – wiek nie ma
znaczenia. Jeśli chcesz pomagać i odnaleźć się w towarzystwie osób,które jak Ty chcą
coś zmienić,zapraszamy po więcej informacji
:http://www.szlachetnapaczka.pl/superw

Integracja ty i Ja
Interesujesz się filmem i animacją? Odwiedź we
wrześniu Koszalin! Europejski Festiwal Filmowy
,,Inytegracja Ty i Ja" zaprasza nie tylko do
oglądania i uczestnictwa w warsztatach w dn. 5-9
września,ale takze do zgłaszania filmów
dokumentalnych i amatorskich do konskursu. Regulamin i program znajdziesz na
stronie:
http://www.integracjatyija.pl/pl/

Akademia Polityczna Fundacji Konrada
Adenauera
Polska Rada Organizacji Młodzieżowych rozpoczęła
rekrutacje do udziału w tegorocznej Akademii
Politycznej Fundacji.Jeśli chcesz wziąć udział w
warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych
trenerów,oraz spotkać się i dyskutować z politykami,dziennikarzami oraz ekspertami z
różnych dziedzin to Akademia Polityczna jest właśnie dla Ciebie.Celem Akademii jest
również stworzenie warunków do wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy
członkami różnych organizacji młodzieżowych, a także do wspólnej pracy pomimo
podziałów i różnic politycznych.Zapraszamy po więcej informacji : http://prom.info.pl

/zaproszenie-akademia-polityczna-fundacji-konrada-adenauera/

Szczecin Tandem Meetings
Jesteś osoba otwartą? Lubisz rozmawiać z ludźmi,
poznawać ich zwyczaję oraz szlifować swój język
obcy?Łąka kany zaprasza na spotkanie
językowe,które odbędzie się 22.08 o godzinie
19.Będziesz miał okazję poznać wiele interesujących osób,oraz poszerzyć swoją
wiedzę w zakresie języka obcego.Sięgnij po więcej informacji: TUTAJ

Językowa wieża babel
We wrześniu po raz kolejny obchodzimy Europejski
Dzień Języków.Jednym z wydarzeń promujących
wielojęzyczność i nauczanie języków obcych jest
konferencjaNauczyciel języka we współczesnym
świecie-oczekiwania,wyzwania,perspektywy,
która odbędzie się 25 września 2017 roku. Jesli
chcesz zapoznać się z problematyką przygotowania
nauczycieli języków do zawodu oraz doskonaleniu
zawodowego zapraszamy do zgłoszeń:http://konferencje.frse.org.pl/edj2017

Chcesz poznać więcej aktualności? Odwiedź nasze profile na
portalach społecznościowych!

