SZUKAMY UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW!

Szkolenia międzynarodowe, wymiany młodzieżowe oraz Wolontariat Europejski (EVS) to
świetne okazje do zdobycia nowego i cennego doświadczenia, przydatnej wiedzy, poznania
ciekawych ludzi, nabrania inspiracji, szlifowania języka obcego i wielu innych plusów.
………………………………………………………………………………
Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny w ramach
projektu, materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również liczyć na zwrot kosztów podróży.
Szkolenia oraz wymiany młodzieżowe prowadzone są metodami nauki formalnej i pozaformalnej
takimi jak: gry symulacyjne, burze mózgów, warsztaty, gry na rozruszanie, wieczorki kulturalne.

Szkolenie Międzynarodowe:
„Through The News„
Gdzie: Malaga, Hiszpania
Kiedy: 10-17. 12. 2018
Główne cele projektu skupiają się wokół:
1. Rozwój odpowiedzialnego działania w social media i zarządzania informacjami.
2. Techniki porównywania informacji i umiejętności ich przetwarzania.
3. Uświadamianie młodym ludziom problemów związanych z kreowaniem fałszywych informacji w
mediach.
4. Stworzenie sieci młodych ludzi zainteresowanych dziennikarstwem i pisaniem w oparciu o
zasadę przejrzystości informacji.

Trenerzy prowadzący szkolenie będą posługiwać się metodami edukacji pozaformalnej stosowanych na
innych europejskich szkoleniach i treningach, m.in. jak: Compass, T-Kit i Domino Pack opracowane przez
Radę Europy i Komisję Europejską. Dodatkowo prowadzący będą także bazować na własnych zestawach
ćwiczeń i narzędzi.
Kogo szukamy?
Poszukujemy osób, które interesują się tematyką szkolenia, chcą pogłębić swoją wiedzę i rozwinąć
umiejętności. Szukamy uczestników, którzy chętnie będą pracować w międzynarodowym towarzystwie.
Mile widziana działalność w kontekście social media, dziennikarstwa.
Nie ma ograniczeń wiekowych. Uczestnicy szkolenia muszą być pełnoletni. Projekt prowadzony w
języku angielskim dlatego wymagana jest jego dobra znajomość. (Nie wymagamy zaświadczeń i
certyfikatów).
Koszty podróży zwracane do 360 Euro. Zakwaterowanie i wyżywienie oraz materiały szkoleniowe
zapewnia organizator Projektu, hiszpańska organizacja Imagina. Są naszymi wieloletnimi partnerami i
mieliśmy już okazję organizować spotkania międzynarodowe współpracując ze sobą.

Szczegóły odnośnie Projektu i wyjazdu w Linku:
https://www.dropbox.com/s/46cr09u25gl40wh/NEWTTN%20INFOPACK.pdf?dl=0

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 11.11.2018 (szczegółowa informacja na temat zgłoszeń na końcu
dokumentu)

Aplikuj do uczestnictwa już dzisiaj. Zgłoszenia prosimy kierować na
adres:
erasmus@centrumwolontariatu.eu
W temacie wiadomości e-mail proszę koniecznie wpisać tytuł wybranego projektu. W treści zgłoszenia
napisz dlaczego chcesz wyjechać i dlaczego to Ciebie powinniśmy wybrać. Napisz również kilka zdań o
sobie, skąd jesteś, ile masz lat. Dlaczego jesteś zainteresowany(a) tym projektem. Na projekty
wolontariatu europejskiego EVS prosimy o przesyłanie CV (mile widziane) oraz opis (5 zdań) motywacji
w języku angielskim do udziału w projekcie! Dodatkowo prosimy o podanie numeru telefonu, adresu email, daty urodzenia.

We wszystkich projektach głównym językiem jest język angielski. Uczestnicy wymian międzynarodowych
powinni znać jego podstawy, uczestnicy szkoleń powinni posługiwać się na poziomie komunikatywnym.
Wszyscy uczestnicy powinni być zainteresowani tematyką wybranego projektu, aby móc podzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem.

Osoby biorące udział w projektach prosimy o darowiznę 50zł na cele statutowe stowarzyszenia.
Serdecznie zachęcamy !!!
http://centrumwolontariatu.eu/wyjedz-na-projekt/

