15.05.2017

Kopia Newsletter Sekretariatu ds. Młodzieży 15.05.2017r

Europejski Tydzień
Młodzieży
W dniach 913 maja w Szczecinie odbył się Europejski Tydzień Młodzieży. Wzięło w
nim udział ok 600 osób. Między innymi przedstawiciele Młodzieżowej Polityki
Regionalnej, dzieci ze szkół podstawowych, młodzi artyści oraz wielu innych gości,
którzy towarzyszyli nam we wszystkich wydarzeniach. Zaczęliśmy od obchodów
Dnia Europy. Nasze reprezentantki z Mobilnego Eurodesku, odwiedziły kilka szkół i
przedstawiły walory brania udziału np. w programie Erasmus+ oraz na czym polega
europejski wolontariat. W pozostałe dni gościliśmy młodzież z całego województwa.
Wzięli oni czynny udział w przygotowaniach do panelu dyskusyjnego, który odbył
się w piątek. Wspomniana piątkowa dyskusja była merytoryczna oraz
przeprowadzona na najwyższym poziomie.

Dzień Europy
9 maja to święto każdego Europejczyka. Obchodzony
tego dnia Dzień Europy jest ważny nie tylko ze
względu na wydarzenia historyczne. To świętowanie
wolności, którą mamy każdego dnia. W związku z
tym wydarzeniem dzieci, które uczestniczyły w
warsztatach o godzinie 12.30. wypuściły balony z
życzeniami dla Europy.

http://www.mlodziez.wzp.pl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=25&user_id=0&wysijap=subscriptions
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Panel dyskusyjny "Polityka na
młodych językach"
W ramach Europejskiego Tygodnia
Młodzieży w piątek 12 maja odbył się
panel dyskusyjny "Polityka na młodych
językach". Wzięła w nim udział młodzież
z całego województwa zachodniopomorskiego należąca do różnych organizacji.
Przybyło również kilku przedstawicieli władz samorządowych. Poruszane były
tematy dotyczące między innymi pracy dla młodych ludzi, wad i zalet w
obecnym systemie edukacji, spraw społecznych oraz mobilności. Młodzież była
bardzo zaangażowana w panelu dyskusyjnym, przedstawiła swoje oczekiwania.
Również, wymienili pozytywne strony poruszanych tematów.

daNUTA  konkurs zespołów młodszego
sortu
Europejskiemu Tygodniowi Młodzieży towarzyszyło
wiele dodatkowych wydarzeń, jednym z nich był
konkurs młodszego sortu daNUTA. Wzięło w nim
udział aż 10 zespołów. Do finału zakwalifikowały się
trzy najlepsze. Wręczona została również nagroda
publiczności. Pierwszym zwycięzcą konkursu daNUTA
został zespół Missing Link. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za wyjątkowe wrażenia i pozytywną energię. Laureatom i zwycięzcom
serdecznie gratulujemy!

Koncert Symfoniczny
Już 18 maja o godzinie 20 w Sali Symfonicznej im. M.
Karłowicza w Szczecinie
koncert orkiestry Symfonicznej.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, obowiązują
jedynie wejściówki – do odebrania w pok. 107 w
Pałacu pod Globusem, pl. Orła Białego 2, w dniach
1517 maja 2017 r. w godz. 10.0017.00

Szczecińskie spacery miejskie
13 maja do 9 września pojawia się przed nami nowa
odsłona Szczecińskich Spacerów Miejskich, podczas
których przemierzając ulice Szczecina poznamy
niezwykłe losy naszego miasta. Ślady historii
http://www.mlodziez.wzp.pl/?wysijapage=1&controller=email&action=view&email_id=25&user_id=0&wysijap=subscriptions
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Szczecina do dziś poukrywane są w na pozór dobrze
znanych ulicach, placach i budynkach. Spacery
zaczynać i kończyć się będą przy nowym Centrum
Informacji Turystycznej w szklanym pawilonie na Alei Kwiatowej (pl. Żołnierza
Polskiego 20). Tam także będzie można kupić bilety uprawniające do uczestnictwa
zwiedzaniu. Zwiedzanie odbywać się będzie w każdą sobotę.

Mobilny Eurodesk
W ramach promocji współpracy studentów i uczniów w Europie, nasze
reprezentantki odwiedziły trzy
instytucje edukacyjne: liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi,
Akademia Sztuki, Centrum Kształcenia Sportowego przy ul.Rydla, w których
przybliżały szczegóły udziału w projektach, takich jak: Erasums+ i europejskiego
wolontariatu. Udział w projektach gwarantuje niezapomniane wspomnienia,
poznanie nowych wyjątkowych ludzi oraz kultur innych państw europejskich.
Przybywajcie do nas na dobrą kawę, na konsultacje. Czekamy na Was codziennie od
poniedziałku do piątku w godz. 7.3015.30. Trzeba trafić do budynku przy placu
Kilińskiego 3, wejście A, pokój 251. A tymczasem możecie odwiedzić także stronę
sieci Eurodesk.

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