Młodzież z plusem (i z Erasmusem)
Reprezentanci młodzieżowych rad z województwa
spotkali się na seminarium poświęconym programowi
Erasmus+. Oprócz wymiany doswiadczeń pojawił się
temat wymiany międzynarodowej. Czy spotkanie było
pierwszym krokiem w stronę wspólnego projektu?
Wydaje nam się, że tak!
Czytaj więcej...

Zaprezentuj swoje działanie podczas ogólnopolskiej
konferencji
,,Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych”, to
wydarzenie, które odbędzie się w Iławie w dn.24-25
listopada br. W konferencji wezmą udział eksperci,
działacze społeczni, naukowcy, ale możesz wziąć udział
i TY! Jak? Jeśli organizowałeś / aś w grupie ciekawe
działanie / projekt społeczny to właśnie jest to
przestrzeń, podczas której możesz się tym pochwalić!
Zgłoszenia do 3 listopada. Czytaj więcej...

Animacja społeczności lokalnych - szkolenie
Chcecie podjąć inicjatywę w swoim otoczeniu?
Zorganizować coś ze znajomymi lub sąsiadami?
Przyjdźcie jako grupa na szkolenie do SEKTOR 3 ze
specjalistą od projektów społecznych Panem Markiem
Sztarkiem, a przy okazji zgarnijcie grancik 400 zł na
swoje działanie.
Czytaj dalej...

Giełdy pracy, czas na rozmowę (rekrutacyjną)
W czasie tej edycji będziecie mogli spotkać się z 50
pracodawcami. W tym samym czasie część z
pracodawców prowadzić będzie wstępne rozmowy
rekrutacyjne. Nie musisz udawać się do siedziby firmy
– możesz spotkać się z pracodawcą na swojej
uczelni.
Czytaj więcej...

TEDx Koszalin - zainspiruj się!
TED jest organizacją non profit zajmującą się ideami
wartymi propagowania. Powstała 25 lat temu w
Kalifornii. 25 listopada zaprezentowane na deskach
Filharmonii Koszalińskiej wykłady TED Talks wraz z
wystąpieniami na żywo naszych prelegentów, sprawią,
że Koszalin na jeden dzień wypełni się twórczą i
inspirującą dyskusją. Dowiedz się więcej...

Jak chronić oceany? - konkurs
dla uczniów
Uczniowie mają do napisania
esej na temat: "Mój plan ochrony
mórz, oceanów i zasobów
morskich". Zwycięzca wygra
wycieczkę na Seszele w czerwcu
2018 i udział w debatach Trust
for Sustainable Living.
Czytaj więcej...

Gwiezdny Krąg - czas start!

Ile kosztują studia w Europie?

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w
Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii
Europejskiej „Gwiezdny Krąg” organizowanej od
2004 roku! Czytaj więcej...

Dzięki raportowi Eurydice dowiesz się, że w
Islandii
rozważane
jest
wprowadzenie
stypendiów dla studentów, podczas gdy w Anglii
i Holandii zostały one zastąpione przez kredyty,
a w Niemczech studenci zagraniczni płacą za
nie tylko w jednym landzie – w BadeniiWirtembergii. Czytaj więcej...

