ValueBaltic -Wymiana Młodziezowa

Sekretariat ds. Młodzieży otwiera rekrutację do
projektu w Niemczech! Ekonomia – to główny temat wymiany. Poszukujemy chętnych
osób do wzięcia udziału w wymianie młodzieżowej, która odbędzie się w dniach od 29
września do 4 października w Lubece w Niemczech. W wymianie wezmą udział
uczestnicy z Grecji, Portugalii, Bułgarii, Włoch, Litwy, Chorwacji, Czech i Holandii.
Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego jest partnerem
wymiany z Polski. Interesujesz się ekologią, ekonomią czy polityką? Zgłoś się do
udziału w wymianie! Poznaj nowych przyjaciół, poszerz swoje horyzonty i zdobądź
nowe umiejętności. A przede wszystkim dowiedz się nowych rzeczy o samym sobie.
Zapraszamy do zgłoszeń: TUTAJ

INKU
Latobranie kultury- warsztaty artystyczne
Zapraszamy dzieci z klas 4-6 szkół podstawowych
do udziału w "Latobraniu kultury -warsztatach
artystycznych", które będą się odbywały w wakacje
w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Czekają na was warsztaty graficzne,
drony, ognisko i wiele innych rozmaitości.
Warsztaty organizowane przez INKU Szczeciński Inkubator Kultury odbędą się w
dniach 17 - 21 lipca 2017 r., w godz. 9:00-14:30 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury
przy alei Wojska Polskiego 90Po więcej informacji zapraszamy na stronę :
TUTAJ

Erasmus + w smartfonie
Komisja Europejska uruchomiła aplikację mobilną
Erasmus+. Program ma pomóc w zorganizowaniu
wyjazdu studentom, wolontariuszom, stażystom i
innym zainteresowanym.Pozwala ona: w łatwy
sposób śledzić stan formalności administracyjnych
przed wyjazdem, podczas pobytu za granicą i po powrocie: na przykład przygotować i
podpisać online porozumienia o programie zajęć na studiach z uczelnią macierzystą i
z uczelnią z zagranicy;poradzić innym uczestnikom, jak odnaleźć się w nowym
otoczeniu (np. znaleźć dobrą restaurację) i zagłosować na najlepsze
porady;doskonalić znajomość języków obcych przy pomocy platformy wsparcia
językowego online programu Erasmus+, oferującej kursy językowe online i pomoc
mentora.Aplikacja dostępna jest w systemach Android i iOS.

KONKURS EDU INDPIRATOR
Byłeś uczestnikiem projektów edukacyjnych w
ramach programów unijnych ? Zdobyłeś nowe
kwalifikacje ?
Nadal zajmujesz się edukacją i wykorzystujesz zdobyte umiejętności by zachęcać
innych do działania ? To dla Ciebie jest nasz konkurs! Zgłoś się – możesz zdobyć tytuł
EDUinspiratora. Na Twoje zgłoszenie czekamy od 10 lipca do 11
września.EDUinspirator to konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację
międzynarodowych projektów edukacyjnych. Celem organizatora, Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji, jest nagrodzenie osób, których działania wyróżniają się wysoką
jakością i pozytywnie wpływają na lokalne środowisko.Zapraszamy do zgłaszania się :
http://www.frse.org.pl/konkurs-eduinspirator-2017-zaczynamy/

Konkurs literacki-morze słów
Fundacja Anny Lindh oraz Europejski Instytut Morza
Śródziemnego zapraszają na kolejną edycję
międzynarodowego konkursu literackiego na krótkie
opowiadanie „Morze słów”. Konkurs skierowany jest
do młodych ludzi z 43 krajów regionu Europy i Basenu Morza Śródziemnego.Konkurs
skierowany jest do młodych ludzi między 18. i 30. rokiem życia, obywateli 43 krajów
regionu Europy i Basenu Morza Śródziemnego (w tym Polski).Tematem konkursowym
jest "Młodzież, stereotypy i radykalizacja". Długość opowiadania nie może przekroczyć
2500 słów. Opowiadania mogą być napisane w jednym z języków urzędowych
uczestniczących krajów, muszą to być oryginalne i niepublikowane prace.Autorzy prac
muszą dołączyć do nadesłanych tekstów swoje dane osobowe (imię i nazwisko,
miejsce urodzenia, narodowość, adres pocztowy oraz e-mail).Zapraszamy do złoszęń:
http://www.iemed.org/dossiers-en/dossiers-iemed/cultures-mediterranies/a-sea-ofwords-2017/un-mar-de-paraules-2016

XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów
Zapraszamy do udziału w XII Forum Ekonomiczne
Młodych Liderów, które odbędzie się w dniach 5-7
września br. w Nowym Sączu. Forum jest okazją do spotkań przyszłych liderów z
wybitnymi politykami, naukowcami i biznesmenami. Jest również miejscem, w którym
doświadczeni przywódcy inspirują młodych do działania i wspólnie podejmują debatę
na temat przyszłości Europy.Jak co roku, we wrześniu Nowy Sącz zamienia się w
europejską stolicę młodych liderów. To czas, w którym ponad 400 osób z 42 państw
spotyka się, aby tworzyć nowe rozwiązania i definiować wyzwania stojące przed
naszym krajem i Europą. Uczestnikami Forum są liderzy organizacji pozarządowych,
stowarzyszeń pracodawców, młodzi pracownicy naukowi, dziennikarze i
przedsiębiorcy. W trakcie wspólnych dyskusji i warsztatów rozwijane są nowe
pomysły, kreowane inspiracje oraz podejmowane decyzje w sprawie wspólnych
działań.Więcej informacji : https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/nowy-sacz/xii-forumekonomiczne-mlodych-liderow-154265/

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

