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OD 11 – 22 KWIETNIA WEŹ
UDZIAŁ W EUROSCOLI!
Euroscola to konkurs, w którym uczestnictwo daje szansę na dofinansowanie
wyjazdu młodzieży szkolnej do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dzięki
informacjom o poprzednich edycjach konkursu, przekazanym przez nasz Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg, który działa przy Urzędzie Miasta
Kołobrzeg, już dwie grupy kołobrzeskiej młodzieży ze szkól ponadgimnazjalnych
skorzystały z wyjazdu do Strasburga. Zachęcamy do dalszego aktywnego udziału w
konkursie, życząc jednocześnie kolejnego sukcesu!
W Strasburgu młodzież bierze udział w symulowanej sesji plenarnej "prawdziwego"
Parlamentu Europejskiego, pracuje w "komisjach", głosuje nad "rezolucjami" i cały
czas posługuje się językiem obcym, kontaktując się przy tym z rówieśnikami z całej
Europy. Wysokość dofinansowania pokrywa koszty wyjazdu. Gra przeznaczona jest
dla szkół ponadgimnazjalnych.
Aby wziąć udział w konkursie, należy:

Spis zawartości
nr 1/2013
1. Euroscola – weź udział!
2. Jak skutecznie odzyskać
swoje pieniądze - szkolenie
3. Akademia młodego
dyplomaty
4. Pozwólmy zwierzętom żyć
tam gdzie się urodziły
5. Eurolekcje 2013 - EURODESK

1. zagrać w grę testową na stronie www.euroscola.pl, jest ona czynna cały
czas (po kliknięciu przycisku "Zagraj – nagrody dla najlepszych"; wyświetli
się mały formularz i wypełniamy jego dolną część "Sprawdź się, zanim
przystąpisz do konkursu")
2. zarejestrować się do konkursu klikając na przycisk "Zagraj – nagrody dla
najlepszych", wtedy pojawia się formularz, który należy wypełnić –
rejestracja jest możliwa przez 12 dni w dniach 11-22 kwietnia 2013
3. odpowiedzieć na 30 pytań testu konkursowego – w dniach takich samych,
jak rejestracja (po kliknięciu przycisku "Zagraj – nagrody dla najlepszych"
pojawia się mały formularz, w którym należy wypełnić górną część "Zaloguj
się do konkursu (po rejestracji) •

www.euroscola.pl
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DARMOWE SZKOLENIE

ZABAWY ZOE Z WODĄ

JAK SKUTECZNIE ODZYSKAĆ SWOJE
PIENIĄDZE

INTERAKTYWNA KSIĄŻKA DLA DZIECI

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Kołobrzeg oraz Polska
Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.
"Należyte zabezpieczanie transakcji handlowych oraz skuteczna
windykacja należności".

Szkolenie odbędzie się 15 kwietnia 2013 w
Kołobrzegu w godzinach 09.00 - 16.00 w Urzędzie
Miasta, ul. Ratuszowa 13, w dużej sali
konferencyjnej.
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi
zasadami skutecznej windykacji należności, która zaczyna się już
na etapie zawierania umowy z kontrahentami. Uczestnicy poznają
zapisy umowne, które umożliwiają szybsze i bardziej skuteczne
dochodzenie roszczeń, narzędzia prawne służące zabezpieczaniu
transakcji ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zapewniają
sprawne odzyskiwanie należności.

Zabawy Zoe z wodą to interaktywna książka dostępna
również na telefony komórkowe przeznaczona dla dzieci
w wieku 7 -11 lat. Ciekawa historia opatrzona kolorowymi
ilustracjami, wyjaśnia problem racjonalnego zużycia wody
i jego wpływu na środowisko naturalne. Zachęcamy do
zapoznania się z tą publikacją. •
http://ec.europa.eu/environment/pubs/children/zoe/index_pl.htm

PIERWSZE DARMOWE
SZKOLENIE ZA NAMI
ASERTYWNOŚĆ A SZTUKA CIĘTEJ
RIPOSTY

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, menadżerów oraz
wszystkich tych osób, które w codziennej pracy zajmują się
konstruowaniem
postanowień
umów,
monitorowaniem
wykonywania umów oraz podejmowaniem działań windykacyjnych.
W trakcie szkolenia uczestnicy poznają najczęstsze błędy
popełniane zarówno na etapie zawierania umowy, w toku
wykonywania umowy, jak również na etapie windykacji należności.
Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej z dużą
ilością ćwiczeń i pracy na stanach faktycznych zaczerpniętych z
życia przedsiębiorców.
Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk - radca prawny
wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową
Izbę Radców Prawnych w Szczecinie.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Informacje można uzyskać w Wydziale Działalności Gospodarczej
Urzędu Miasta w Kołobrzegu, nr tel. (94) 35 51 525.
Decyduje kolejność zgłoszeń.••

7 marca 2013 r. w godzinach 09.00 – 16.00 w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Kołobrzegu odbyło się
bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców pt.: "Asertywność
a sztuka ciętej riposty'. W szkoleniu wzięło udział 28 osób.
Szkolenie poprowadziła Pani Elżbieta Stelmach – coach,
trener biznesu, pedagog, doradca zawodowy i personalny,
wykładowca PFP i WSB, przedsiębiorca. Serdecznie
zapraszamy do udziału w kolejnych, bezpłatnych
szkoleniach. Więcej informacji na naszej stronie WWW. •
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AKADEMIA MŁODEGO DYPLOMATY

Ważnym punktem programu był wykład o integracji
europejskiej, znaczeniu unijnych funduszy oraz historii i
przyszłości Grupy Wyszehradzkiej, który przedstawiła Pani
Lidia Szyper – Machowska, Kierownik kołobrzeskiego
Punktu Europe Direct. Na jego podstawie, uczniowie szkół
podstawowych wzięli udział w konkursie plastycznym, a
gimnazjaliści w konkursie wiedzy zorganizowanym w postaci
quizu. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez Europe Direct.
Impreza została życzliwie przyjęta przez uczestników i
spotkała się z szerokim zainteresowaniem lokalnych
mediów.••

W dniu 1 lipca 2012 roku rozpoczęło się polskie przewodnictwo
w Grupie Wyszehradzkiej (V4), które potrwa do 30 czerwca
2013 roku. Aby przypomnieć o tym fakcie oraz odpowiedzieć
sobie na pytanie czym właściwie jest Grupa V4, 14 marca 2013
roku odbyła się impreza edukacyjna – Akademia Młodego
Dyplomaty, zgłoszona do ogólnopolskiego konkursu Moja szkoła
w Unii Europejskiej.

Akademia została zorganizowana przez Zespół Szkół nr 2 w
Kołobrzegu oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
Kołobrzeg. Wzięły w niej udział delegacje uczniów ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych miasta Kołobrzeg. Wśród
zaproszonych gości byli także przedstawiciele władz miejskich
oraz nauczyciele. Łącznie na sali konferencyjnej zgromadziło się
ponad stu uczestników.
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POZWÓLMY ZWIERZĘTOM ŻYĆ
TAM GDZIE SIĘ URODZIŁY

W ramach udziału szkoła otrzymuje następujące
materiały: broszura ze scenariuszami lekcji, kartami prac
ucznia
oraz
projektem
między-przedmiotowym,
kompendium wiedzy dla nauczycieli na płycie CD wraz z
prezentacją multimedialną, plakat promujący projekt,
materiały edukacyjne dla uczniów – komiks oraz
broszurka z naklejkami (200sztuk). Na płycie CD znajdują
się także elektroniczne wersje scenariuszy lekcji, co
pozwala na ich dowolne kopiowanie.

Dodatkowo w ramach uczestnictwa szkoły w projekcie
można rozszerzyć działania szkoły w projekcie poprzez
zorganizowanie np. na holu szkoły wystawy
edukacyjnej.
Wystawa (do bezpłatnego wypożyczenia z WWF)
składa się z 5 tablic tematycznych na temat zwierząt
chronionych oraz ich nielegalnego sprowadzania.
Wymiary tablic to 100x70cm.
Dodatkowo oprócz tablic z WWF wypożyczyć można
stojaki do w/w tablic. Wypożyczenie tablic oraz
stojaków, jak i koszt transportu pokrywa WWF.
Wystarczy przesłać zgłoszenie i zarezerwować termin.
Liczba szkół
ograniczona.
Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe do wzięcia udziału w
ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pt. „Pozwólmy zwierzętom
żyć, tam gdzie się urodziły”.
Celem projektu jest zmiana postaw społecznych poprzez
podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych
na temat problemu ginących gatunków zwierząt – pogłębienie
wiedzy na temat wpływu człowieka na świat przyrody oraz
zmniejszenie zapotrzebowania na egzotyczne gatunki zwierząt
trzymane w warunkach domowych. Grupę docelową projektu
stanowią uczniowie klas 1- 6 szkół podstawowych oraz ich
nauczyciele.
Udział w projekcie jest niezobowiązujący – szkoła nie musi
rozliczać się z jego realizacji.

biorących

udział

w

projekcie

jest

Wszelkie informacje na temat konkursu projektu, w tym
formularz zgłoszeni uzyskać można na stronie
internetowej:

www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl
Aby wziąć udział w projekcie wystarczy wypełnić i
przesłać kartę zgłoszenia na numer faxu:22 646 36 72 lub
drogą e-mailową na adres: zpodgorska@wwf.pl.••
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EUROLEKCJE 2013

GOOGLE SCIENCE FAIR

Zachęcamy Kluby Europejskie i Samorządy Uczniowskie
szkół podnadgimnazjalnych z całego regionu do skorzystania
z możliwości udziału w Eurolekcjach, które prowadzą
konsultanci
zaprzyjaźnionego,
szczecińskiego
biura
EURODESK.
Jakie tematy? Eurolekcji jest sześć. Trzy z nich –
Eurowolontariat, Eurostudia, Europraca – dotyczą mobilności
w Europie. Euroszanse to lekcja o możliwościach, jakie
polskiej młodzieży stwarza członkowstwo Polski w Unii
Europejskiej. "Młodzież ma głos" porusza problematykę
związaną z unijną polityką młodzieżową i pokazuje, w jaki
sposób młodzi obywatele UE mogą wpływać na jej kształt.
Ostatnia lekcja Euroaktywacja nawiązuje do Europejskiego
Roku Obywateli. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do
aktywności społecznej, która może przybierać różne formy.
Dla kogo? Do udziału w lekcjach szczególnie zapraszamy
Kluby Europejskie i Samorządy Uczniowskie szkół
ponadgimnazjalnych. Wszystkie lekcje zostały opracowane z
myślą o uczniach drugich i trzecich klas szkół
ponadgimnazjalnych. To młodzież w wieku 17-19 lat, która
już za chwilę będzie decydować o swojej przyszłości.
Przyszłości w Unii Europejskiej. Studia? Praca? Gap year?
To
pytania,
które
zadaje
sobie
niemal
każdy
osiemnastolatek. Praca społeczna i realizacja projektów
młodzieżowych – to możliwości zdobywania doświadczeń, z
których każdy człowiek stojący u progu swojej dorosłości
powinien zdawać sobie sprawę.
Kto prowadzi? Eurolekcje prowadzi pracownik Sekretariatu
ds.
Młodzieży
będący
jednocześnie
konsultantem
Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk działającego
przy Sekretariacie ds. Młodzieży.
Za ile i kiedy? Wszystkie Eurolekcje są prowadzone
bezpłatnie. Termin będzie ustalany wspólnie.
Gdzie? Zajęcia dla Samorządów i Klubów Europejskich ze
Szczecina będą się odbywały w siedzibie Sekretariatu ds.
Młodzieży. W przypadku grup spoza Szczecina – szkoły
będą gościć konsultanta.
Jak? Aktywnie, gdyż wykorzystujemy metody edukacji
pozaformalnej, a także bezstronnie.
Więcej informacji na stronie EURODESK Szczecin:

http://www.mlodziez.wzp.pl/index.php/dlamlodego-europejczyka/eurolekcje2013 •

Rusza trzecia edycja globalnego konkursu Google Science
Fair. Uczniowie z całego świata w wieku 13-18 lat będą
rywalizować o stypendium warte 50 tys. dolarów badając
intrygujące ich zagadki świata. Termin nadsyłania zgłoszeń:
30 kwietnia 2013.
Zadaniem
uczestników
jest
opracowanie
projektu
naukowego, który będzie miał szansę zmienić świat. Chodzi
o wybranie problemu badawczego i przeprowadzenie
eksperymentu, aby go rozwiązać.
Warunkiem jest… posiadanie konta google.
Sam projekt powinien być dobrze zaplanowany. Musi być
dobrze sformułowany problem badawczy i dobrze
postawiona hipoteza. Temat powinien być jasny i zrozumiały,
bardziej szczegółowy.
Metoda badania również powinna być opisana szczegółowo,
z uwzględnieniem używanego sprzętu, wymienieniem krok
po kroku każdej czynności, pamiętając o wszelkich
czynnikach mających wpływ na badanie.
Wyniki muszą być postawione jasno i przejrzyście.
Nagrody główne to 10-dniowa wycieczka na Wyspy
Galapagos w ramach Ekspedycji National Geographic oraz
stypendium w wysokości 50 tys. dolarów. Szkoła zdobywcy
nagrody głównej otrzyma grant w wysokości 10 tys. na
dowolne inwestycje. Zgłoszenia trwają do 30 kwietnia br.••

https://www.googlesciencefair.com/pl_ALL/2013/
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