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SŁOWO WSTĘPNE

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej – którego 11. rocznicę świętowaliśmy 1 maja 2015 roku –
otworzyło przed nami szereg drzwi i zaoferowało wiele możliwości, z których korzysta coraz większa
liczba Polaków.
Jednakże, aby najpełniej wykorzystać perspektywy oferowane przez bycie częścią rodziny państw
zjednoczonej Europy, trzeba dobrze je poznać. Z tego też powodu Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice przekazuje w Państwa ręce scenariusze lekcji o tematyce europejskiej dla
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Temat: Unia Europejska – nasze prawa i możliwości”,
wyrażając jednocześnie nadzieję, że powyższa publikacja przyczyni się do wzbogacenia wiedzy
uczniów o zagadnienia związane z prawami obywateli Unii Europejskiej oraz możliwościami
oferowanymi przez tę niezwykłą organizację międzynarodową.
Pakiet, który oddajemy w Państwa ręce, składa się z trzech scenariuszy i skupia się na trzech
tematach. Pierwszy scenariusz obejmuje tematykę praw obywateli Unii Europejskiej, drugi – omawia
kwestie związane z pracą za granicą, natomiast trzeci przybliża założenia unijnego programu
Erasmus+.
Scenariusze opracowane zostały w przystępnej formie. Nie zawsze wzbudzające zainteresowanie
i czasem skomplikowane tematy ujęte zostały w ramy zajęć prowadzonych za pomocą aktywizujących
metod nauczania tak, aby ułatwić przyswojenie wiedzy i wzbudzić zainteresowanie uczniów.
Wyrażamy nadzieję, iż niniejsza publikacja ułatwi nauczycielom wprowadzenie uczniów w świat Unii
Europejskiej, a uczniom uprzyjemni jej poznawanie. Wierzymy, iż przyczyni się ona do lepszego
poznania praw i możliwości, jakie oferuje Europa zjednoczona w różnorodności.

Małgorzata Sołtys
Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct - Katowice
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Scenariusz 1

Jestem obywatelem Unii Europejskiej

„Szanuj swoich obywateli,
inaczej będą tobą gardzić”
Arystoteles

TEMAT: Jestem obywatelem Unii Europejskiej
Cele:
• uczeń wie, czym są prawa obywateli Unii Europejskiej
• uczeń poznaje prawa przysługujące unijnym obywatelom
• uczeń dowiaduje się, jak korzystać ze swoich praw
Metody:
• zadania
• mini-wykład
• test
Pojęcia kluczowe:
• prawa obywateli Unii Europejskiej
• petycja, skarga
• europejska inicjatywa obywatelska
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Europejska inicjatywa obywatelska: mini-wykład
Zadania dla uczniów:
Nr 1. – W poszukiwaniu praw i przywilejów
Nr 2. – Kto może Ci pomóc?
Nr 3. – Etapy europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Nr 4. – Obywatelski test
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 45 min.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Scenariusz 1

Jestem obywatelem Unii Europejskiej

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Co to jest unijne obywatelstwo
Powiedz uczniom, że na dzisiejszej lekcji rozmawiać będziecie o obywatelstwie Unii Europejskiej
i jego konsekwencjach. Na początek zapytaj uczniów, czy wiedzą, czym jest unijne obywatelstwo.
Następnie, aby wytłumaczyć im zarówno pojęcie obywatelstwa, jak i jego istotę oraz genezę,
przeprowadź krótki wykład – skorzystaj z tekstu znajdującego się w poniższej ramce:

Słowo „obywatel” dla każdego może mieć inną wymowę. Wszędzie jednak tam, gdzie
o obywatelstwie mówimy, mamy na myśli pewną więź, która łączy jednostkę z jej miejscem
zamieszkania wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, które z tej więzi wynikają. Zgodnie
ze Słownikiem Języka Polskiego obywatelstwo jest to oficjalnie uznana przynależność do
jakiegoś państwa. Stosując analogię, stwierdzić więc należy, że obywatelstwo Unii
Europejskiej określa oficjalną przynależność do jednego z krajów członkowskich tejże
organizacji międzynarodowej. Podobnie jak obywatelstwo krajowe, także to unijne niesie za
sobą dość pokaźny pakiet przywilejów.
Choć obywatelstwo europejskie to temat, który na forum Wspólnot Europejskich pojawiał się
jeszcze zanim formalnie one powstały, dopiero Traktat z Maastricht faktycznie je ustanowił.
Jego wejście w życie 1 listopada 1993 roku wprowadziło instytucję, dzięki której każda osoba
fizyczna posiadająca obywatelstwo jednego z krajów członkowskich UE staje się
automatycznie obywatelem Unii Europejskiej. Istotne jest to, że obywatelstwo to ma
charakter dodatkowy. Uściślając – nie zastępuje ono obywatelstwa krajowego, ale istnieje
niejako obok, uzupełniając katalog obowiązków oraz, a może przede wszystkim, praw.
Traktat z Lizbony potwierdza te postanowienia.

2. Co daje nam unijne obywatelstwo?
Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już, czym jest obywatelstwo Unii Europejskiej, wytłumacz im, że nie
stanowi ono jedynie pustego sloganu, a pociąga za sobą szereg pozytywnych konsekwencji.
Doświadczamy ich także my, Polacy, którzy od jedenastu lat korzystać możemy z praw i przywilejów
wynikających z posiadania przez nas unijnego obywatelstwa.
Sposobem na poznanie korzyści wynikających z bycia obywatelem zjednoczonej Europy będzie
rozwiązanie Zadania nr 1 – W poszukiwaniu praw i przywilejów. Praca uczniów polegać będzie na
znalezieniu ukrytych w wykreślance słów oraz uzupełnieniu – przy ich wykorzystaniu – tekstu pt.
„Prawa obywateli Unii Europejskiej” (znajdziesz go w powyższym Zadaniu). Zwróć uwagę uczniów na
to, że nie wszystkie ukryte w wykreślance słowa podane są w mianowniku.
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Scenariusz 1

Jestem obywatelem Unii Europejskiej

3. Kto może Ci pomóc?
Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już, jakie prawa przysługują im jako obywatelom Unii Europejskiej,
powiedz im, że przez chwilę skupicie się na prawie do składania skarg i petycji, gdyż jest ono
szczególnie skomplikowane. W zjednoczonej Europie istnieje kilka instytucji, do których każdy z nas
może zwrócić się o pomoc. Ich zakres kompetencji jest jednak zróżnicowany. Aby uporządkować
wiedzę z tego tematu, rozdaj uczniom wycięte karty z Zadania nr 2 – Kto może Ci pomóc?. Praca
młodzieży polegać będzie na zapoznaniu się z przedstawionymi opisami i zdecydowaniu, który z nich
dotyczy Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Właściwą odpowiedź uczniowie
powinni wpisać w wykropkowane miejsca.

4. Weź sprawy w swoje ręce!
Kolejnym prawem wynikającym z unijnego obywatelstwa, któremu podczas dzisiejszych zajęć
poświęcicie trochę więcej czasu, jest europejska inicjatywa obywatelska, czyli najnowszy przywilej
przysługujący obywatelom zjednoczonej Europy. Aby wprowadzić uczniów w ten temat, przeprowadź
krótki wykład – odpowiedni tekst znajdziesz w Materiale pomocniczym nr 1 – Europejska inicjatywa
obywatelska: mini-wykład.
Po zakończeniu wykładu poproś uczniów o wykonanie zadania, które pozwoli im bliżej zapoznać się
z kolejnymi proceduralnymi etapami europejskiej inicjatywy obywatelskiej (Zadanie nr 4 – Etapy
europejskiej inicjatywy obywatelskiej). Wytnij wszystkie kartoniki i poproś uczniów
o ułożenie ich w odpowiedniej kolejności. Po zakończeniu pracy wspólnie sprawdźcie jej efekty.

5. Obywatelski test
Na zakończenie dzisiejszych zajęć powiedz uczniom, że każdy szanujący się obywatel powinien
doskonale znać swoje prawa i obowiązki. Przy obywatelstwie Unii Europejskiej zadanie to jest
ułatwione, gdyż nie wynikają z niego żadne powinności, a jedynie przywileje. Aby sprawdzić wiedzę
uczniów z zakresu znajomości ich praw, rozdaj każdemu z nich Zadanie nr 5 – Obywatelski test. Po
jego rozwiązaniu wspólnie sprawdźcie, czy wszystkie odpowiedzi są poprawne – pomoże w tym
zamieszczony poniżej klucz:

Pyt. 1 – odp. c)
Pyt. 5 – odp. c)
Pyt. 9 – odp. b)

Pyt. 2 – odp. a)
Pyt. 6 – odp. b)
Pyt. 10 – odp. c)

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

Pyt. 3 – odp. b)
Pyt. 7 – odp. a)
Pyt. 11 – odp. b)

Pyt. 4 – odp. c)
Pyt. 8 – odp. c)
Pyt. 12 – odp. a)
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Scenariusz 1

Jestem obywatelem Unii Europejskiej
Zadanie nr 1

W poszukiwaniu praw i przywilejów
- w wykreślance ukryto 17 słów i zwrotów; szukaj ich poziomo i pionowo, a następnie uzupełnij tekst.
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Scenariusz 1

Jestem obywatelem Unii Europejskiej

Prawa obywateli Unii Europejskiej
Po pierwsze, każdy lubi podróże
Jednym z podstawowych uprawnień przysługujących obywatelom zjednoczonej Europy jest prawo do
…………………………………………… przemieszczania się i …………………….…………………… we wszystkich krajach
członkowskich UE. Przeprowadzając się poza granicę własnego kraju warto także pamiętać o tym, że
przysługuje nam prawo do nabycia lub zachowania praw do …………………….……….…………… społecznego
oraz do transgranicznej opieki ………………………………….…………. . Z punktu widzenia osób podróżujących
niebagatelne znaczenie mają też ich uprawnienia jako ……….………….……………………. oraz
…………………………………………….. za granicą. Ponadto na naszą korzyść działa system uznawania
kwalifikacji …………………………………………………… i wykształcenia. Co więcej, jeśli wybieramy się w dalszą
podróż (do państwa spoza UE) to możemy korzystać z ochrony ……………………….…….…….…………
i ………………………………………………. każdego państwa członkowskiego, na takich samych warunkach jak
jego obywatele. Dotyczy to sytuacji, w której nasza ojczyzna nie ma swojego przedstawicielstwa
w danym kraju.
Po drugie, pomoc w zasięgu ręki
Ponadto, gdy nie wszystko działa idealnie, możemy skorzystać z prawa do składania petycji do
Parlamentu Europejskiego, skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub zwrócić się do
instytucji Unii Europejskiej. Prawo do składania ……………………………………………… do Parlamentu
Europejskiego przysługuje każdemu unijnemu obywatelowi, bez względu na jego miejsce
zamieszkania, indywidualnie lub razem z innymi osobami. Petycja dotyczyć może każdej sprawy
wchodzącej w zakres działalności Unii Europejskiej, a dotyczącej osoby lub osób ją składających.
…………………………………………………. do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczyć może
niewłaściwego administrowania w unijnych instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych.
Ponadto obywatelom UE przysługuje możliwość złożenia skargi do ..………………………………………………… .
Dotyczy to sytuacji, w których dane państwo członkowskie może naruszać unijne prawo. Co więcej,
każda osoba fizyczna lub prawna może wnieść skargę na akty instytucji UE, których jest adresatem,
bądź takie, które dotyczą jej bezpośrednio i indywidualnie, oraz na akty regulacyjne, które dotyczą jej
bezpośrednio i nie wymagają przyjmowania aktów wykonawczych. Skargi takie rozpatruje Sąd
działający w ramach ………………………………………………………………….. Unii Europejskiej.
Po trzecie - obywatelskie przywileje i przejmowanie inicjatywy
Aby pielęgnować i wzmacniać demokrację, UE przyznała nam prawo do …………………………….…………
i …………………………………………… w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych
w państwie zamieszkania, na takich samych warunkach, jak obywatele tego państwa. Nowością
w zakresie unijnych przywilejów jest europejska ………………………………………………….. obywatelska, która
umożliwia wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania przepisów unijnych w kwestiach,
w których UE posiada kompetencje do stanowienia prawa. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co
najmniej …………………………………………. obywateli UE pochodzących z przynajmniej 7 spośród 27
państw członkowskich.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Scenariusz 1

Jestem obywatelem Unii Europejskiej
Zadanie nr 2

Kto może Ci pomóc?
- zapoznaj się z przedstawionymi opisami i zdecyduj, który z nich dotyczy Parlamentu Europejskiego,
Komisji Europejskiej, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich lub Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Właściwą odpowiedź wpisz w wykropkowane miejsca.

………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………..
Prawo do złożenia petycji – każdy obywatel UE, osoba

Prawo do wniesienia skargi – każdy obywatel UE, osoba

mieszkająca w jednym z państw członkowskich (a także
przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia, które
posiadają siedzibę na terenie UE) może złożyć petycję do
tego organu/tej instytucji unijnej.

mieszkająca w jednym z państw członkowskich (a także
przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia, które
posiadają siedzibę na terenie UE) może wnieść skargę do
tego organu/tej instytucji unijnej.

Petycja może dotyczyć sprawy, która wchodzi w zakres
działalności UE, bezpośrednio dotyczy jej adresata oraz leży
w interesie prywatnym lub publicznym. Przykładowo petycja
dotyczyć może: praw obywateli Unii Europejskiej, ochrony
środowiska naturalnego, ochrony konsumentów,
swobodnego przepływu osób, towarów i usług oraz rynku
wewnętrznego, zatrudnienia i polityki społecznej czy też
wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych. Petycja
może mieć formę skargi lub wniosku.

Skarga dotyczyć może przypadków tzw. niewłaściwego
administrowania, czyli sytuacji, w których instytucje,
organy, urzędy lub agencje UE naruszają prawo, nie
przestrzegają zasad dobrej administracji lub łamią prawa
człowieka (np. niesprawiedliwość, dyskryminacja,
nadużywanie władzy, nieudzielenie informacji, opieszałość,
nieprawidłowe procedury). Ten sam organ/instytucja może
działać także z własnej inicjatywy.

Petycja rozpatrywana jest przez Komisję Petycji.

Po rozpatrzeniu sprawy organ/instytucja może m.in.
wystosować zalecenia do konkretnej instytucji.

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Prawo do wniesienia skargi – każdy obywatel UE, osoba

mieszkająca w jednym z państw członkowskich,
(a także przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia,
które posiadają siedzibę na terenie UE) może wnieść skargę
do tego organu/tej instytucji unijnej.

Skarga dotyczyć może naruszenia prawa Unii Europejskiej
przez państwo członkowskie w wyniku wydania aktów
prawnych lub stosowania praktyk administracyjnych
sprzecznych z unijnym prawem, a także w wyniku
niepodjęcia działań, do których wykonania zobowiązuje je
prawo wspólnotowe. Osoba wnosząca skargę nie musi
udowadniać, że kieruje się interesem prawnym, ani że jest
główną i bezpośrednią ofiarą naruszenia przepisów, którego
dotyczy złożona skarga.
Organ/instytucja po zbadaniu skargi może wezwać państwo
członkowskie do usunięcia naruszenia
i przestrzegania prawa UE.
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Prawo do złożenia skargi bezpośredniej – każda osoba
fizyczna lub prawna (mająca miejsce zamieszkania lub
siedzibę na terytorium któregokolwiek z państw
członkowskich Unii Europejskiej) ma prawo złożyć do tej
instytucji/tego organu skargę bezpośrednią.

Skarga dotyczyć może stwierdzenia nieważności aktów
prawnych instytucji, organów lub jednostek
organizacyjnych Unii Europejskiej, których wspomniane
osoby są adresatami lub które dotyczą ich bezpośrednio
i indywidualnie, aktów regulacyjnych, które dotyczą ich
bezpośrednio i nie wymagają środków wykonawczych, oraz
skarg o stwierdzenie zaniechania działania przez
wspomniane instytucje, organy lub jednostki organizacyjne.
Jeśli złożona skarga jest zasadna, przeprowadzane jest
odpowiednie postępowanie, które kończy się wyrokiem.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Jestem obywatelem Unii Europejskiej

Materiał pomocniczy nr 1

Europejska inicjatywa obywatelska: mini-wykład

Każdy z nas, obywateli Unii Europejskiej, może podejmować różne działania, prowadzące
w swym finale do ulepszenia zjednoczonej Europy tak, aby stała się ona bliższa nam
wszystkim i aby lepiej spełniała nasze oczekiwania. Do dyspozycji mamy zarówno środki
nieformalne, jak i formalne. Wśród tych ostatnich na specjalną uwagę zasługuje nasze
nowe unijne prawo – europejska inicjatywa obywatelska.
Po raz pierwszy (w skonkretyzowanej, prawnej formie) idea nowego narzędzia demokracji
uczestniczącej, funkcjonującego na poziomie ponadnarodowym, pojawiła się w Traktacie
z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. Została ona rozwinięta
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011
roku w sprawie inicjatywy obywatelskiej. Powyższy akt prawny reguluje wszystkie
mechanizmy, na których oparta jest inicjatywa. Tym samym nadaje jej kształt realnego
instrumentu, który przekazany został w ręce unijnych obywateli.
Europejska inicjatywa obywatelska to prawo, dzięki któremu milion obywateli Unii
Europejskiej, zamieszkujących co najmniej siedem z jej państw członkowskich, może
wezwać Komisję Europejską do wystąpienia z wnioskiem legislacyjnym w każdej z dziedzin,
w których posiada ona prawo przedstawiania propozycji nowych aktów prawnych.
Zanim to zrobimy, warto poważnie się zastanowić. Nasza inicjatywa może bowiem dotyczyć
tylko tych dziedzin, w których Komisja Europejska ma prawo składać wnioski legislacyjne,
czyli propozycje utworzenia nowych przepisów prawnych. Należy więc dokładnie sprawdzić,
czy nasz pomysł mieści się w tych ramach. Warto też rozważyć, czy nie ma innych dróg,
które możemy wybrać w naszym dążeniu do realizacji założonych postulatów. Pomocne
może okazać się zapoznanie z instytucją petycji do Parlamentu Europejskiego czy też skargi
do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeśli uzyskamy graniczące z pewnością
przekonanie, że europejska inicjatywa obywatelska jest właśnie dla nas, możemy zacząć
działać.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

13

Scenariusz 1

Jestem obywatelem Unii Europejskiej
Zadanie nr 3

Etapy europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Utworzenie komitetu obywatelskiego

Rejestracja inicjatywy

Inicjatywę obywatelską musi zaproponować
komitet obywatelski składający się z co najmniej
7 obywateli UE, którzy osiągnęli wiek
uprawniający do głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego (18 lat z wyjątkiem
Austrii, gdzie głosować można w wieku lat 16)
oraz którzy mieszkają w przynajmniej 7 różnych
państwach członkowskich. Nie muszą oni być
obywatelami 7 różnych państw członkowskich,
ale każdy z nich musi posiadać obywatelstwo
kraju UE.

Organizatorzy inicjatywy muszą zwrócić się
z wnioskiem (do Komisji Europejskiej) o jej
rejestrację w portalu ec.europa.eu/citizensinitiative. Do rejestracji konieczne jest podanie
m.in.: tytułu inicjatywy, jej przedmiotu i celu.

Zarejestrowana inicjatywa jest publikowana.

Gromadzenie deklaracji poparcia

Przedłożenie inicjatywy Komisji

Kiedy tylko rejestracja inicjatywy zostanie
potwierdzona, można rozpocząć gromadzenie
deklaracji poparcia. Organizatorzy mają 12
miesięcy na zebranie miliona podpisów.
Organizatorzy nie muszą zbierać deklaracji
poparcia we wszystkich 28 państwach
członkowskich. Muszą jednak zgromadzić
minimalną liczbę deklaracji z co najmniej 7
państw członkowskich. Minimalna liczba
deklaracji zależy od liczby ludności i np. dla
Polski wynosi ona 38 250.

Po zakończeniu zbierania podpisów należy
zwrócić się do właściwych organów krajowych
o potwierdzenie liczby ważnych deklaracji
poparcia w nim zebranych (deklaracje mogą być
zbierane w formie papierowej lub elektronicznie,
przy użyciu certyfikowanego internetowego
systemu gromadzenia danych).

Rozpatrzenie inicjatywy

Dalsze kroki

Następnie, w ciągu 3 miesięcy:

Komisja Europejska nie ma obowiązku
wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym.
Jeżeli jednak w odpowiedzi na inicjatywę
obywatelską Komisja zdecyduje się przedstawić
wniosek w sprawie aktu prawnego, zostanie on
przedłożony ustawodawcy (najczęściej jest to
Parlament Europejski i Rada, a w niektórych
przypadkach tylko Rada), co rozpocznie proces
legislacyjny. Po jego pozytywnym zakończeniu
przepisy zaproponowane
w inicjatywie zaczną obowiązywać.

• przedstawiciele KE spotkają się
z organizatorami, w celu wyjaśnienia kwestii,
jakie podejmuje inicjatywa;
• organizatorzy mogą zaprezentować inicjatywę
podczas wysłuchania publicznego
zorganizowanego w Parlamencie Europejskim;
• Komisja przyjmie oficjalną odpowiedź
wyjaśniającą, jakie działania zaproponuje
w odpowiedzi na inicjatywę obywatelską.
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Komisja Europejska zarejestruje proponowaną
inicjatywę w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia
wniosku, o ile spełnia ona odpowiednie warunki.

Po otrzymaniu potwierdzenia liczby ważnych
deklaracji poparcia inicjatywę można przedłożyć
Komisji Europejskiej.
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Jestem obywatelem Unii Europejskiej
Zadanie nr 4

Obywatelski test
1. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do:
a) głosowania w wyborach do Parlamentu
Europejskiego;
b) głosowania i kandydowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego;
c) głosowania i kandydowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach lokalnych
w państwie członkowskim, w którym mieszkają.

2. Każdy obywatel zjednoczonej Europy ma prawo do:
a) swobodnego przemieszczenia się i pobytu w krajach
członkowskich UE;
b) przemieszczania się po krajach unijnych z użyciem
uproszczonej formuły wizowej;
c) pobytu w krajach członkowskich przez okres 10 lat
bez jakichkolwiek formalności.

3. Korzystanie z ochrony dyplomatycznej i konsularnej
każdego państwa członkowskiego, na takich samych
warunkach jak jego obywatele, dotyczy:
a) każdej sytuacji, w której potrzebujemy jakiejkolwiek
pomocy;
b) sytuacji, w której nasza ojczyzna nie ma swojego
przedstawicielstwa w danym kraju;
c) sytuacji zgubienia dowodu osobistego.

4. W katalogu praw obywateli Unii Europejskiej nie
znajduje się:
a) prawo do uznawania kwalifikacji zawodowych
i wykształcenia;
b) prawo do zachowania lub nabycia praw do
zabezpieczenia społecznego;
c) prawo do bezpłatnego korzystania z całości systemu
edukacyjnego.

5. Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich dotyczyć może:
a) złamania prawa karnego przez instytucję krajową;
b) każdej sytuacji, w której dana osoba czuje się
pokrzywdzona;
c) przypadków tzw. niewłaściwego administrowania.

6. Postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
Unii Europejskiej kończą się:
a) przekazaniem sprawy do Komisji Europejskiej;
b) wyrokiem;
c) skierowaniem sprawy do sądu krajowego.

7. Prawo do złożenia petycji do Parlamentu
Europejskiego przysługuje:
a) wszystkim obywatelom UE, osobom mieszkającym
w jednym z państw członkowskich, a także
przedsiębiorstwom, organizacjom i stowarzyszeniom,
które posiadają siedzibę na terenie UE;
b) jedynie osobom prawnym;
c) tylko obywatelom państw członkowskich.

8. Skarga do Komisji Europejskiej dotyczyć może:
a) naruszenia prawa UE przez Parlament Europejski
w wyniku wydania rozporządzenia sprzecznego
z postanowieniami unijnych traktatów;
b) naruszenia prawa UE przez przedsiębiorstwo
ponadnarodowe;
c) naruszenia prawa UE przez państwo członkowskie
w wyniku wydania aktów prawnych lub stosowania
praktyk administracyjnych sprzecznych z unijnym
prawem, a także w wyniku niepodjęcia działań, do
których wykonania zobowiązuje je prawo wspólnotowe.

9. Przepisy na temat europejskiej inicjatywy
obywatelskiej znajdują się w:
a) Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę
Węgla i Stali
b) Traktacie z Lizbony
c) Traktacie z Amsterdamu

10. Europejską inicjatywę obywatelską poprzeć musi:
a) pół miliona obywateli Unii Europejskiej;
b) milion obywateli UE, pochodzących ze wszystkich
państw członkowskich;
c) milion unijnych obywateli, zamieszkujących co
najmniej siedem z jej państw członkowskich.

11. Minimalną liczbę deklaracji poparcia europejskiej
inicjatywy obywatelskiej należy zebrać w:
a) 6 państwach członkowskich;
b) 7 państwach członkowskich;
c) 8 państwach członkowskich.

12. W wyniku przeprowadzenia procedury
europejskiej inicjatywy obywatelskiej Komisja
Europejska:
a) musi wydać oficjalną odpowiedź, ale nie musi
wszczynać procesu legislacyjnego;
b) musi zainicjować procedurę ustawodawczą;
c) nie musi podejmować żadnych działań.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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Praca w krajach członkowskich Unii Europejskiej

„Wiele jest prac, których nie możesz wykonać, dopóki się nie odważysz,
lecz jeszcze więcej takich, których się nie nauczysz, nie wykonując”
Przysłowie ormiańskie

TEMAT: Praca w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Cele:
 uczeń zna swoje prawa związane z pracą w krajach członkowskich Unii Europejskiej
 uczeń wie, na co zwrócić uwagę, przygotowując się do wyjazdu
 uczeń poznaje podstawowe dane dotyczące sytuacji na rynku pracy i emigracji
Metody:
 zadania
 mini-wykład
 dane statystyczne
Pojęcia kluczowe:
 swobodny przepływ osób
 uznawanie kwalifikacji zawodowych
 EPSO
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Nr 2 – Regulowany lub nie: poprawne odpowiedzi
Nr 3 – Pracuj dla Unii Europejskiej
Nr 4 – Rynek pracy w Unii Europejskiej: pytania
Nr 5 – Polak na emigracji: poprawne odpowiedzi
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Dekalog bezpieczeństwa
Nr 2 – Krok po kroku
Nr 3 – Dowiedz się!
Nr 4 – Regulowany lub nie
Nr 5 – Sprawdź swoją wiedzę z EPSO
Nr 6 – Rynek pracy w Unii Europejskiej
Nr 7 – Polak na emigracji.
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 4 * 45 min.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie
Powiedz uczniom, że na dzisiejszej lekcji rozmawiać będziecie o podejmowaniu pracy w krajach
członkowskich Unii Europejskiej. Na początek poinformuj ich, że możliwość takiego zatrudnienia
gwarantowana jest przez obowiązującą w zjednoczonej Europie zasadę swobodnego przepływu osób.
Wytłumacz uczniom, czym jest ta zasada i jakie są jej konsekwencje, a następnie zapytaj ich, czy
uważają, że obowiązywanie tego typu regulacji to dobry czy zły pomysł. Podstawowe informacje
o zasadzie swobodnego przepływu osób znajdziesz w poniższej ramce:

Zgodnie z zasadą swobodnego przepływu osób wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do
nieskrępowanego przemieszczania się, pobytu, osiedlania, podejmowania pracy lub prowadzenia
działalności gospodarczej w dowolnie wybranym kraju. Po upływie tzw. okresów przejściowych
Polacy mogą korzystać z możliwości pracy we wszystkich krajach członkowskich.
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej dało wszystkim nam wyjątkową możliwość życia i pracy
w każdym z jej krajów członkowskich, bez żmudnych procedur i trudnych do uzyskania zezwoleń.
Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Pozwala na to zasada swobodnego przepływu osób (w tym także
pracowników), będąca jedną z czterech podstawowych zasad, na których oparto funkcjonowanie
zjednoczonej Europy. Zasada ta pozwala zarówno na poszukiwanie zatrudnienia, jak i pracę w innym
państwie członkowskim zgodnie z regułami dotyczącymi pracowników krajowych – bez dyskryminacji
ze względu na przynależność państwową.
Wprowadzenie zasady swobodnego przepływu osób pomiędzy krajami członkowskimi wymagało od
Unii Europejskiej podjęcia szeregu wysiłków (w tym przede wszystkim przyjęcia stosownych regulacji
prawnych), które pozwoliły na jej realizację w najpełniejszy sposób. Wśród najważniejszych wymienić
można: przepisy zmierzające do uznawania kwalifikacji zawodowych; zasady pozwalające na unikanie
tzw. podwójnego opodatkowania oraz działania zmierzające do koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego.

2. Bezpieczeństwo przede wszystkim
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Teraz, kiedy uczniowie wiedzą już, czym jest zasada swobodnego przepływu osób oraz rozumieją, że
pozwala ona na podejmowanie zatrudnienia w krajach członkowskich Unii Europejskiej, wytłumacz
im, że choć wielu Polaków zdecydowało się na pracę poza granicami naszego kraju, to na pewno nie
była to łatwa decyzja. Wiąże się ona bowiem nie tylko z trudnymi zmianami w życiu, ale także
z koniecznością takiego przygotowania się do wyjazdu, aby nie spotkały nas żadne przykre
niespodzianki. Wiadomo – bezpieczeństwo przede wszystkim – i dlatego właśnie ono stanie się
tematem pierwszego zadania na dzisiejszych zajęciach. Aby zapoznać uczniów z zasadami, których
należy przestrzegać podczas organizacji wyjazdu do pracy za granicę rozdaj im Zadanie nr 1 –
Dekalog bezpieczeństwa i poproś o jego rozwiązanie, czyli uzupełnienie tekstu brakującymi
fragmentami zdań, które znajdą pod tekstem.
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3. Jak przygotować się do wyjazdu?
Powiedz uczniom, że teraz, kiedy znają już podstawowe zasady bezpieczeństwa związane z wyjazdem
do pracy za granicą, warto dowiedzieć się, jakie inne kroki warto podjąć, aby dobrze przygotować się
do tak dużej zmiany w życiu. W odpowiedzi na pytanie „Jak przygotować się do wyjazdu?” pomoże
Zadanie nr 2 – Krok po kroku. Umieszczono w nim trzy fazy przygotowania do wyjazdu, do których
dopasować należy poszczególne działania. Poproś uczniów o jego rozwiązanie, a następnie wspólnie
przedyskutujcie uzyskane odpowiedzi.

4. Nasze prawa
W dalszej części lekcji przypomnij uczniom, że jako obywatelom Unii Europejskiej przysługują nam
określone prawa – także te związane z pracą i zamieszkaniem w jednym z krajów członkowskich.
Niektóre z tych praw przysługują nam „automatycznie” (np. możliwość podróżowania bez kontroli
granicznych po strefie Schengen), a o realizację innych trzeba trochę się „postarać”. Aby bliżej
zapoznać się z naszymi przywilejami oraz z konsekwencjami braku wiedzy na ich temat, poproś
uczniów o rozwiązanie Zadania nr 3 – Dowiedz się!, które polega na dopasowaniu tytułu historii do
jej początku oraz końca. Zamieszczone historie to prawdziwe sytuacje, które spotkały unijnych
obywateli. Dzięki nim uczniowie zwrócą uwagę na to, jak istotne jest poznanie swoich praw przed
wyjazdem do innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

5. Uznawanie kwalifikacji zawodowych
Wśród historii zamieszczonych w poprzednim zadaniu znalazła się także taka, która dotyczyła sytuacji
związanej z uznawaniem kwalifikacji zawodowych. Powiedz uczniom, że choć jest to stosunkowo
skomplikowany temat, to jest to także niezwykle istota kwestia, do której często nie przywiązujemy
wystarczającej wagi.
Aby zapoznać uczniów z tematyką uznawania kwalifikacji zawodowych, przeprowadź mini-wykład.
Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w Materiale pomocniczym nr 1 – Uznawanie kwalifikacji
zawodowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Po tym krótkim wprowadzeniu poproś uczniów o rozwiązanie Zadania nr 4 – Regulowany lub nie,
które zawiera nietypowe zawody regulowane w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Praca młodzieży polegać będzie na próbie odgadnięcia, w jakim kraju regulowany jest wskazany
zawód. Kiedy uczniowie zakończą zadanie, wspólnie sprawdźcie poprawność rozwiązań – pomoże
w tym Materiał pomocniczy nr 2 – Regulowany lub nie: poprawne odpowiedzi.

6. Praca w instytucjach Unii Europejskiej
Powiedz uczniom, że w tej części zajęć zajmiecie się możliwościami, jakie w zakresie poszukiwania
zatrudnienia oferują instytucje Unii Europejskiej. Na początek zapoznaj młodzież z podstawowymi
zasadami dotyczącymi podejmowania pracy na przykład w Parlamencie Europejskim i Komisji
Europejskiej. Pomoże w tym Materiał pomocniczy nr 3 – Pracuj dla Unii Europejskiej.
Po przeprowadzeniu wykładu uczniowie powinni już wiedzieć, że jednostką odpowiedzialną za
zatrudnianie pracowników dla unijnych instytucji jest Europejski Urząd Doboru Kadr, który między
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innymi organizuje testy dla kandydatów. Testy te mają różną formę i charakter. Rozwiązać będziemy
musieli więc testy numeryczne, werbalne, dotyczące abstrakcyjnego myślenia, oceny sytuacji oraz
sprawdzające umiejętności zawodowe (w zależności od profilu pracy). Powiedz uczniom, że teraz
będą mieli oni okazję sprawdzenia, jak takie testy wyglądają. W tym celu rozdaj im Zadanie nr 5 –
Sprawdź swoją wiedzę z EPSO, zawiera ono kilka przykładowych zadań z różnych grup testów.
Po wykonaniu testu wspólnie sprawdźcie, czy wskazane przez uczniów odpowiedzi są prawidłowe.
W tym celu skorzystaj z poniższej tabelki:
Zadanie nr 5 – Sprawdź swoją wiedzę z EPSO: poprawne odpowiedzi

1. A
6. B

2. B
7. E

3. A
8. A

4. A
9. E

5. D
10. A

7. Rynek pracy w Unii Europejskiej
Powiedz uczniom, że w następnej części zajęć zajmiecie się charakterystyką unijnego rynku pracy,
który najlepiej opisać można posługując się odpowiednimi statystykami. W tym celu rozdaj uczniom
materiały z Zadania nr 6 – Rynek pracy w Unii Europejskiej, w którym znajdą oni wykresy opisujące
podstawowe wskaźniki dotyczące rynku pracy i poproś ich, aby się z nimi zapoznali. Następnie,
korzystając z Materiału pomocniczego nr 4 – Rynek pracy w Unii Europejskiej: pytania, zadawaj
uczniom pytania kontrolne, które po pierwsze pozwolą wykazać, czy potrafią odczytywać dane
statystyczne, a po drugie zachęcą ich do wyrażania swoich opinii i spostrzeżeń w temacie unijnego
rynku pracy.

8. Polacy na emigracji
Powiedz uczniom, że na zakończenie dzisiejszych zajęć skupicie się na emigracji Polaków za granicę,
która najczęściej powiązana jest z poszukiwaniem pracy. Wśród Polaków panuje powszechna opinia,
że skala emigracji jest nie tylko bardzo wysoka, ale także cały czas się zwiększa. Czy jest tak
rzeczywiście? O jakich liczbach rozmawiamy? W odpowiedzi na te pytania pomoże Zadanie nr 7 –
Polak na emigracji. Rozdaj uczniom tabele z danymi statystycznymi i poproś ich o wpisanie – w puste
miejsca – danych liczbowych lub nazw państw, które znajdą w ramce pod tabelą.
Kiedy uczniowie zakończą już pracę skorzystaj z Materiału pomocniczego nr 5 – Polak na emigracji:
poprawne odpowiedzi i wspólnie sprawdźcie, czy ich odpowiedzi były zgodne ze stanem
rzeczywistym.
Jako ostatnią część zajęć na temat pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej zaproponuj
uczniom dyskusję na temat emigracji Polaków. Poproś ich o wyrażenie swojego zdania na ten temat
i pamiętaj, aby młodzież starała się uzasadniać każdą swoją wypowiedź. Dla ułatwienia zadawaj
uczniom bardziej szczegółowe pytania dotyczące na przykład krótko- i długofalowych skutków
emigracji, trudności, z jakimi spotykają się osoby wyjeżdżające, czy też ogólnej oceny wprowadzenia
w życie zasady swobodnego przepływu osób.
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Zadanie nr 1

Dekalog bezpieczeństwa
- przeczytaj dokładnie poniższy tekst, a następnie uzupełnij znajdujące się w nim luki, korzystając
z fragmentów zdań umieszczonych na ostatniej stronie zadania

1. Nie łam prawa i …………………………………………………………………………. – pamiętaj, że we wszystkich
krajach członkowskich Unii Europejskiej Polacy mogą pracować bez specjalnych zezwoleń.

2. Pamiętaj, że pracując w danym kraju, ……………………………………………………………………………………..
……………………………. . W miarę możliwości zapoznaj się z nimi przed wyjazdem, dzięki temu
dowiesz się między innymi tego, ………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….. . Warto wiedzieć także, że
ewentualne spory pomiędzy Tobą a Twoim pracodawcą rozstrzygać będzie sąd pracodawcy,
a więc mieszczący się poza Polską.

3. Jeśli poszukujesz pracy za granicą, możesz korzystać z usług …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .
Decydując się na pomoc tych drugich koniecznie sprawdź, czy wybrana przez Ciebie agencja
posiada odpowiedni certyfikat (wykaz certyfikowanych podmiotów znajdziesz w Krajowym
Rejestrze Agencji Zatrudnienie na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl).

4.

Korzystając z niepublicznych agencji zatrudnienia, pamiętaj także o kilku innych ważnych
zasadach:







Agencja nie może żądać od Ciebie ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… lub podróży do kraju – pobieranie
opłat za pośrednictwo pracy to naruszenie prawa, a dowody wpłaty na wskazane przez
agencję konto często nie wystarczają do odzyskania pieniędzy;
Jeśli agencja chce, żebyś zapłacił za tłumaczenie dokumentów lub przejazd zorientuj się,
czy samodzielne ich zorganizowanie nie będzie tańsze. Ponadto ………………………………………
…………………………………………………………. – może zdarzyć się, że ono w ogóle nie istnieje;
Upewnij się, czy dana agencja posiada ……………………………………………………………………………,
a dotyczącą zlecenia poszukiwania pracowników. Dodatkowo koniecznie domagaj się
spisania umowy pomiędzy Tobą a agencją zatrudnienia, powinny zostać w niej określone
co najmniej podstawowe uwarunkowania pracy: jej wymiar, warunki, płaca i należne
świadczenia;
Poproś agencję o przekazanie bezpośredniego ………………………………………………………………..
i samodzielnie sprawdź, czy praca faktycznie istnieje, jakie są wymagania pracodawcy
i warunki zatrudnienia.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

21

Scenariusz 2

Praca w krajach członkowskich Unii Europejskiej

5. Przygotowując się do emigracji zarobkowej, ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……… . Dodatkowo możesz skontaktować się z osobami już pracującymi
w danej firmie i zapytać ich o warunki pracy. Przede wszystkim jednak upewnij się, czy rzekomo
wolne stanowisko pracy rzeczywiście istnieje – możesz np. zadzwonić i dowiedzieć się, czy
przedsiębiorstwo prowadzi obecnie rekrutację. Ponadto zapytaj pracodawcę gdzie i pod jakim
numerem zarejestrował swoją działalność gospodarczą, pozwoli to na upewnienie się, że firma, do
której chcesz wyjechać, naprawdę funkcjonuje. Podchodź z dystansem do ofert pracy, które
zawierają tylko szczątkowe informacje (np. jedynie numer telefonu).

6.

Wyjeżdżając, …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. (przetłumaczone na język pracodawcy), a także takie, które będą potrzebne
np. do otwarcia konta bankowego. Nikomu nie oddawaj dowodu tożsamości ani paszportu –
zawsze warto zabrać ze sobą oba te dokumenty, a nawet ich kserokopie lub zdjęcia – będzie to
bardzo pomocne, kiedy zgubimy oryginały lub zostaną nam one ukradzione. Jeśli profesja, którą
chcesz podjąć, wymaga specjalnych umiejętności lub kwalifikacji upewnij się, czy nie należy ona do
kategorii zawodów regulowanych. W takim przypadku konieczne będzie uznanie Twoich
kwalifikacji zawodowych.

7.

Oceń obiektywnie swoje umiejętności językowe – braki szybko zostaną ujawnione, a wtedy
pracodawca może zrezygnować z dalszej współpracy z Tobą. Pamiętaj o tym, że w przypadku
braku znajomości języka maleją szanse na znalezienie pracy, aczkolwiek wszelkie postawione
przed Tobą wymagania językowe ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… .

8. …………………………………………………………………………., czyli taką, która pozwoli Ci na utrzymanie się
w nowym kraju przynajmniej do pierwszej wypłaty. Przed wyjazdem koniecznie sprawdź, jakie są
koszty utrzymania w danym państwie, czasem mogą być one bardzo wysokie, a wtedy zabierana
przez Ciebie suma pieniędzy musi być odpowiednio wyższa.

9. Kup bilet powrotny lub …………………………………………………………………………………………………………. .
Dzięki temu nawet jeśli okaże się, że obiecane Ci miejsce pracy nie istnieje lub zatrudnienie
całkowicie nie odpowiada Twoim oczekiwaniom, będziesz mógł bezpiecznie wrócić do domu.

10.

Sprawdź, gdzie mieści się najbliższy Twojemu miejscu zatrudnienia polski konsulat lub
ambasada. ………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(mogą to być np. polskie stowarzyszenia lub organizacje polonijne działające w danym kraju).
Ponadto warto mieć przy sobie kontakty do znajomych osób już przebywających za granicą,
a także umówić się z rodziną lub znajomymi w Polsce na częstotliwość kontaktów – dzięki temu,
w przypadku przedłużającego się braku kontaktu, będą oni mogli zaalarmować odpowiednie
służby. Osobom pozostającym w Twojej ojczyźnie zostaw także wszelkie informacje dotyczące
zagranicznego pracodawcy i agencji zatrudnienia, jeśli korzystałeś z jej usług.
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Dekalog bezpieczeństwa
- fragmenty zdań do wstawienia

Zabierz ze sobą zarówno dane kontaktowe do
tych placówek, jak i do innych podmiotów,
które mogą Ci pomóc w tzw. podbramkowej
sytuacji

jakie jest minimalne wynagrodzenie, jak
wygląda system podatkowy oraz opieka
zdrowotna, a także gdzie należy zarejestrować
się po przyjeździe

Zabierz ze sobą wystarczającą sumę pieniędzy

kontaktu do zagranicznego pracodawcy

umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym

nie zgadzaj się na pracę „na czarno”

zabierz ze sobą dokumenty potwierdzające
Twoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

zabierz ze sobą pieniądze pozwalające
na jego zakup

sprawdź swojego przyszłego pracodawcę.
Obejrzyj jego stronę internetową oraz
poszukaj dodatkowych informacji na forach
internetowych

powinny służyć tylko jednemu celowi:
upewnieniu się, że znasz język
w wystarczającym stopniu, aby pracować
w nowym kraju w wybranym zawodzie

zarówno państwowych urzędów pracy, jak
i prywatnych agencji zatrudnienia lub podjąć
się samodzielnego poszukiwania zajęcia

żadnych opłat, z wyjątkiem faktycznie
poniesionych kosztów dotyczących np.
tłumaczenia dokumentów

podlegać będziesz obowiązującym w nim
przepisom prawnym

nigdy nie płać przed wyjazdem za oferowane
przez agencję mieszkanie za granicą
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Zadanie nr 2

Krok po kroku
- dopasuj czynności do odpowiedniej fazy

Faza pierwsza:

POSZUKIWANIE
PRACY

Faza druga:

Faza trzecia:

WIEDZA

TWOJE
KWALIFIKACJE
I UMIEJĘTNOŚCI
I




III

zapoznaj się z warunkami życia (np. cenami mieszkania
i podstawowych produktów)

zastanów się, czy praca, którą chcesz wykonywać, nie jest
zawodem regulowanym, a jeśli jest, to postaraj się o uznanie
Twoich kwalifikacji




przygotuj swoje CV

tę fazę możesz rozpocząć jeszcze w kraju lub już za granicą




oceń swoje umiejętności językowe

możesz skorzystać z pomocy Europejskich Służb Zatrudnienia
(EURES), państwowych urzędów pracy, niepublicznych agencji
lub szukać na własną rękę


przygotuj przetłumaczone kopie wszystkich dokumentów
potwierdzających umiejętności i kwalifikacje






poznaj warunki pracy (np. minimalne wynagrodzenie
i przysługujący Ci urlop)
obiektywnie oceń swoje umiejętności i kwalifikacje
dowiedz się, czy po przyjeździe musisz się zarejestrować

jeśli korzystasz z pomocy agencji niepublicznych – sprawdź
je w stosownym rejestrze
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Zadanie nr 3

Dowiedz się! *
- wytnij poniższe teksty i poproś uczniów o połączenie ich w pasujące do siebie trójki, które
powinny składać się z tytułu, początku historii i jej końca

Dowiedz się, jak wyglądają regulacje w zakresie Twojego prawa do pobytu w innym kraju
członkowskim Unii Europejskiej.

Hans jest Austriakiem i co roku spędza letnie wakacje na włoskim wybrzeżu. Ostatniego lata przez
dwa miesiące przebywał we Włoszech we własnym mieszkaniu. Zgłosił swój pobyt, ale władze
włoskie wezwały go do zarejestrowania się również w urzędzie miasta, a także do udowodnienia,
że posiada wystarczające środki, aby utrzymać się we Włoszech.

Jednak Hans ma prawo przebywać we Włoszech przez okres do trzech miesięcy bez przedstawiania
dokumentów innych niż dowód tożsamości. Jeśli jego pobyt jest krótszy, władze włoskie mogą
wymagać od niego zgłoszenia pobytu, ale nie zarejestrowania się.

Dowiedz się, jakie przepisy obowiązują w zakresie rejestracji Twojego pobytu za granicą.

Kurt jest Niemcem, który przeprowadził się do Belgii, aby pracować jako niezależny prawnik
w spółce. Kiedy poszedł do urzędu miasta, powiedziano mu, że nie może rozpocząć pracy, dopóki
nie uzyska zaświadczenia o rejestracji.

Urząd się myli: jako obywatel UE Kurt może pracować jako osoba samozatrudniona bez oczekiwania
na zaświadczenie o rejestracji. W każdym razie władze muszą mu bezzwłocznie wydać
zaświadczenie, kiedy o nie wystąpi.

Dowiedz się, jakie dokumenty powinieneś posiadać.

Lars jest Szwedem i spędza wakacje w Hiszpanii. Zabrał ze sobą kartę identyfikacyjną wydaną przez
bank, ponieważ w Szwecji jest ona uznawana za dowód tożsamości.

Jednak gdyby jego tożsamość chciały sprawdzić hiszpańskie władze, Lars mógłby mieć kłopoty,
ponieważ w Hiszpanii za ważny dowód tożsamości zostanie w tym przypadku uznany tylko dowód
osobisty lub paszport wydany w Szwecji.
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Dowiedz się, czy nie potrzebujesz pozwolenia na pracę.

Marko z Chorwacji przyjął ofertę pracy w Wiedniu i natychmiast wyjechał do Austrii. Nie udało mu
się jednak dostać pozwolenia na pracę i musiał wrócić do Chorwacji.

Jeśli pochodzisz z Chorwacji, koniecznie dowiedz się przed wyjazdem do nowego kraju, czy
potrzebujesz tam pozwolenia, aby podjąć pracę. Jeśli pozwolenie na pracę jest wymagane, pamiętaj,
że wniosek o jego udzielenie może zostać odrzucony.

Dowiedz się, jakie świadczenia przysługują Ci w nowym kraju.

Rosita pochodzi z Włoch, ale pracuje i mieszka we Francji z mężem i trojgiem dzieci. Złożyła wniosek
o zniżkę na przejazdy kolejowe dla dużych rodzin, ale spotkała się z odmową, ponieważ ani ona, ani
jej dzieci nie są obywatelami francuskimi.

Rosita powinna ponownie złożyć wniosek w tej sprawie, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do
odpowiednich służb UE. Wszyscy pracownicy na terenie UE mający duże rodziny (w wielu krajach
oznacza to troje lub więcej dzieci) od pierwszego dnia zatrudnienia są uprawnieni do tańszych
przejazdów kolejowych w kraju, w którym pracują – o ile takie zniżki istnieją i oferuje się je
obywatelom danego kraju.

Dowiedz się, czy zawód który chcesz wykonywać nie jest zawodem regulowanym.

Moritz jest instruktorem narciarstwa w Austrii, który chce pracować w tym zawodzie we francuskim
ośrodku narciarskim w Ventron. Przed wyjazdem do Francji sprawdził w wykazie zawodów
regulowanych, czy instruktor narciarstwa jest we Francji zawodem regulowanym. Ponieważ nie
znalazł w wykazie tego zawodu, uznał, że nie jest on we Francji regulowany i zaczął tam udzielać
lekcji jazdy na nartach.

Podczas kontroli dowiedział się, że skoro nie uzyskał uznania swoich kwalifikacji zawodowych, nie
jest uprawniony do udzielania lekcji we Francji. W tym kraju instruktor narciarstwa stanowi część
bardziej ogólnego zawodu nauczyciela sportów zimowych.

* przedstawione historie pochodzą ze strony internetowej europa.eu
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Materiał pomocniczy nr 1

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej
Jeśli chcesz pracować w jednym z krajów członkowskich Unii
Europejskiej, konieczne może okazać się uznanie Twoich
Czy wiesz, że w Polsce
kwalifikacji zawodowych, które dotyczy szczególnej grupy tzw.
jest 380 zawodów
regulowanych, czyli
zawodów regulowanych. Jakie zawody należą do tej grupy?
najwięcej w UE?
Odpowiedź nie jest niestety taka prosta. Najogólniej mówiąc,
zawody regulowane to wszystkie te profesje, na wykonywanie
których potrzebujemy specjalnego zezwolenia, ukończenia konkretnej
szkoły, kursu, studiów lub praktyki zawodowej, a czasem także spełnienia innych
wymogów (np. członkostwa w samorządzie zawodowym). Problem polega jednakże na tym,
iż decyzja o tym, jaki zawód uznajemy za regulowany i jakie kryteria powinna spełnić osoba go
wykonująca, każdorazowo należy do władz poszczególnych państw członkowskich, czyli nie jest to
ustalane na poziomie unijnym. W konsekwencji
Kwestia uznawania kwalifikacji uregulowana
w każdym z 28 państw Unii Europejskiej obowiązuje
została w dyrektywie 2005/36/WE z dnia 7
inna lista zawodów regulowanych.
września 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych.
Z powyższego wynika jedna podstawowa zasada: wyjeżdżasz do pracy za granicę? Sprawdź, czy
Twój zawód jest tam regulowany!
Już wiem, że mój zawód jest regulowany – co dalej?
Jeśli wiesz już, że Twój zawód jest regulowany w kraju, w którym chciałbyś go wykonywać, pozostaje
jeszcze odpowiedź na pytanie, do której grupy zawodów regulowanych jest on zaliczany i jak
w związku z tym wyglądać będzie uznanie kwalifikacji zawodowych. Uznawanie kwalifikacji
zawodowych w przypadku zawodów regulowanych opiera się bowiem na trzech systemach – to,
który system będzie miał zastosowanie w danej sytuacji, uzależnione jest od profesji. Te trzy systemy
to:
- ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych;
- automatyczne uznawanie kwalifikacji dotyczące zawodów sektorowych;
- automatyczne uznawanie kwalifikacji na podstawie doświadczenia zawodowego.
Ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych dotyczy tych zawodów, które nie są objęte
szczególnymi zasadami uznawania kwalifikacji (a więc nie są uznawane na podstawie dwóch
pozostałych systemów) oraz w niektórych szczególnych przypadkach, gdy specjalista nie spełnia
warunków określonych w innych systemach uznawania kwalifikacji. System ten opiera się na zasadzie
wzajemnego uznawania kwalifikacji pomiędzy państwami członkowskimi, ale zakłada możliwość
żądania zastosowania środka wyrównawczego, czyli stażu adaptacyjnego lub testu umiejętności,
jeżeli występują znaczne różnice pomiędzy wykształceniem zdobytym w państwie pochodzenia
a wymaganym w państwie przyjmującym. W niektórych przypadkach konieczne może być także
posiadanie dowodu potwierdzającego wykonywanie danego zawodu w pełnym wymiarze czasu pracy
przez dwa lata w okresie ostatnich dziesięciu lat.
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Automatyczne uznawanie kwalifikacji dotyczące zawodów sektorowych odnosi się do tych profesji,
których wykonywanie związane jest z dużą odpowiedzialnością pracującego. System ten dotyczy:
lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii i architekta.
W odniesieniu do powyższych zawodów uznawanie kwalifikacji odbywa się automatycznie, pod
warunkiem posiadania stosownego wykształcenia lub
– w szczególnych wypadkach – doświadczenia
Zapamiętaj! Proces uznania Twoich kwalifikacji
zawodowych niejednokrotnie może trwać bardzo
zawodowego. Aby stosowanie takiego systemu było
długo. Rozpocznij swoje przygotowania do
możliwe, państwa członkowskie Unii Europejskiej
wyjazdu odpowiednio wcześniej. Najlepiej jeszcze
uzgodniły między sobą minimalne wymogi w zakresie
przebywając w swoim kraju ojczystym – znacznie
kształcenia dla każdego z tych zawodów (w tym
ułatwi to uzyskanie wszystkich potrzebnych
minimalny czas studiów), które stosowane są na
dokumentów.
terenie całej zjednoczonej Europy.
Automatyczne uznawanie kwalifikacji na podstawie doświadczenia zawodowego dotyczy
działalności przemysłowej, rzemieślniczej lub handlowej, która szczegółowo określona została we
wcześniej wspomnianej dyrektywie 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania
kwalifikacji zawodowych (m.in.: branża chemiczna, naftowa, budowlana, produkcja środków
transportu, telekomunikacja, usługi restauracyjne i hotelowe). Zgodnie z powyższym systemem
kwalifikacje uznawane są automatycznie, jeśli osoba zainteresowana posiada odpowiednie
doświadczenie zawodowe, przy ocenie którego bierze się pod uwagę zarówno jego długość, jak
i formę (praca na własny rachunek lub jako pracownik najemny). Ponadto duże znaczenie może mieć
wykształcenie pracownika – może ono wpłynąć na zmniejszenie wymogów w zakresie długości
doświadczenia zawodowego.
Chcę, żeby moje kwalifikacje zawodowe zostały uznane w jednym z państw członkowskich Unii
Europejskiej – jak wygląda procedura?
Aby kraj członkowski Unii Europejskiej uznał nasze kwalifikacje zawodowe, musimy złożyć stosowny
wniosek do odpowiedniego organu (np. samorządu zawodowego). To, jaki podmiot będzie zajmował
się naszą sprawą, uzależnione jest od profesji, którą chcemy wykonywać – ma on miesiąc na
potwierdzenie przyjęcia prośby i zażądanie wszystkich potrzebnych dokumentów, a tych może być
całkiem sporo. Przykładowo stosowne władze mogą zażądać wszelkich dowodów potwierdzających
nasze wykształcenie, czyli np. świadectw, dyplomów i certyfikatów, dokumentów poświadczających
doświadczenie zawodowe, a także dokumentów nie mających związku z kwalifikacjami, jak chociażby
zaświadczenia o niekaralności i oczywiście dowodu tożsamości. Część z powyższych dokumentów
będzie musiała zostać przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego (tłumaczenie uwierzytelnione).
Kiedy już złożymy wszystkie potrzebne dokumenty, stosowny podmiot ma 4 miesiące na podjęcie
decyzji, czyli akceptację lub odrzucenie Twojej prośby.
Ponadto może okazać się, że w nowym kraju będziesz musiał wykazać się odpowiednią znajomością
języka – w tym celu możesz zostać poproszony o podejście do testu językowego. Warto jednak
zaznaczyć, że wszelkie wymogi językowe powinny służyć tylko jednemu celowi: upewnieniu się, że
znasz język w wystarczającym stopniu, aby pracować w nowym kraju w wybranym zawodzie.
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Zadanie nr 4

Regulowany lub nie
- do podanych zawodów dopasuj nazwy państw,
w których są one regulowane. Poszczególne
państwa należy wskazać więcej niż raz.

UWAGA! Przedstawiona lista absolutnie nie stanowi
wyczerpującego wykazu zawodów regulowanych. Część
z podanych zawodów może być regulowana jedynie
w niektórych częściach danych krajów lub może dotyczyć
bardziej skonkretyzowanych czynności. Ponadto wskazane
profesje mogą być regulowane także w innych państwach, np.
jako część szerszej kategorii zawodowej.
Zwracamy także uwagę na to, że pięć z przedstawionych
poniżej zawodów jest regulowanych w Szwajcarii lub Norwegii,
czyli państwach, które co prawda nie należą do UE, ale
wchodzą w skład Europejskiego obszaru Gospodarczego.

Zawód:

Regulowany w/na:

Specjalista od akupunktury
Trener zwierząt
Pszczelarz
Handlarz bydłem
Producent gorsetów
Rolnik upraw genetycznie zmodyfikowanych
Sprzedawca ryb
Leśniczy
Profesjonalny myśliwy
Technik instalacji grzewczych
Kierowca karawanu
Zawody związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
Pracownik ochrony przyrody
Kierownik schroniska lub hostelu dla zwierząt
Kowal
Obsługa solariów
Makler papierów wartościowych
Inspektor w szkole podstawowej
Menager prywatnej agencji zatrudnienia
Trener raftingu
Technik radiowy
Tester metali szlachetnych
Organista

Państwa:
Szwajcaria, Szwajcaria, Szwajcaria, Szwajcaria, Francja, Francja, Francja, Austria, Austria,
Malta, Malta, Czechy, Czechy, Słowenia, Słowenia, Cypr, Dania, Grecja, Holandia,
Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia
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Regulowany lub nie: poprawne odpowiedzi

Zawód:

Regulowany w/na:

Specjalista od akupunktury
Trener zwierząt
Pszczelarz
Handlarz bydłem
Producent gorsetów
Rolnik upraw genetycznie zmodyfikowanych
Sprzedawca ryb
Leśniczy
Profesjonalny myśliwy
Technik instalacji grzewczych
Kierowca karawanu
Zawody związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
Pracownik ochrony przyrody
Kierownik schroniska lub hostelu dla zwierząt
Kowal
Obsługa solariów
Makler papierów wartościowych
Inspektor w szkole podstawowej
Menager prywatnej agencji zatrudnienia
Trener raftingu
Technik radiowy
Tester metali szlachetnych
Organista
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Malta
Czechy
Słowenia
Szwajcaria
Austria
Dania
Francja
Szwajcaria
Austria
Francja
Malta
Portugalia
Słowenia
Holandia
Francja
Czechy
Niemcy
Luksemburg
Cypr
Szwajcaria
Grecja
Szwajcaria
Norwegia
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Materiał pomocniczy nr 3

Pracuj dla Unii Europejskiej
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej dało nam nie tylko możliwość pracy w jednym z jej krajów
członkowskich, ale także podjęcia zatrudnienia w unijnych instytucjach. Aby zapewnić wszystkim
Europejczykom równy dostęp do oferowanych stanowisk, a także usprawnić przeprowadzenie
konkursów otwartych, za rekrutację większości pracowników odpowiada Europejski Urząd Doboru
Kadr, który przeprowadza konkursy dotyczące urzędników (administratorów i asystentów) we
wszystkich unijnych instytucjach, w tym m.in. dla Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej
i Komisji Europejskiej.
Europejski Urząd Doboru Kadr
To instytucja, z której funkcjonowaniem powinna zapoznać się każda osoba chcąca rozpocząć karierę
unijnego urzędnika. Na jej stronie internetowej znaleźć można wszelkie informacje dotyczące
procedury rekrutacji, wymogów stawianych przed potencjalnymi pracownikami oraz ogłoszenia
o wolnych stanowiskach pracy.
Każda osoba, która chce pracować w unijnych instytucjach na stanowisku urzędnika, musi spełniać
kilka podstawowych warunków. Po pierwsze, kandydaci muszą być obywatelami jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej, posiadać pełnię praw obywatelskich jako obywatele UE oraz mieć
uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po drugie,
potencjalni urzędnicy muszą posiadać biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii
Europejskiej oraz zadowalającą znajomość drugiego – jednym z tych języków musi być angielski,
francuski lub niemiecki (w przypadku konkursów na tłumaczy kandydaci muszą znać jeden język
urzędowy UE w stopniu doskonałym oraz drugi i trzeci język urzędowy w stopniu biegłym – jednym
z tych języków musi być angielski, francuski lub niemiecki). Pozostałe wymagania uzależnione są od
konkretnych stanowisk. Dotyczyć mogą one zarówno wykształcenia, jak i doświadczenia
zawodowego.
Procedura rekrutacji na stanowiska urzędnicze (dotycząca umów na czas nieokreślony)
przeprowadzana jest w oparciu o konkursy otwarte, które obejmują testy oraz zintegrowaną ocenę.
Każdorazowo – w ogłoszeniu o danym konkursie – wskazane są szczegółowe wymagania stawiane
przed kandydatami. Po zakończeniu etapu testów i oceny tworzona jest lista rezerwowa, na którą
trafiają nazwiska wszystkich tych kandydatów, którzy osiągnęli wymagane wyniki. To właśnie z tej
listy nazwisk korzystają unijne instytucje, kiedy stwierdzą konieczność zatrudnienia nowego
pracownika. Osoby na niej umieszczone mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
W zależności od profilu danego konkursu, najlepsi jego uczestnicy umieszczani są na liście
rezerwowej na okres co najmniej jednego roku. Celem konkursów organizowanych przez EPSO nie
jest więc obsadzenie konkretnego, wolnego stanowiska, a stworzenie bazy sprawdzonych
kandydatów, z której w razie potrzeby rekrutuje się nowych urzędników.
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Zadanie nr 5

Sprawdź swoją wiedzę z EPSO
1. Już dawno należało uprościć środki techniczne stosowane w rybołówstwie na europejskich wodach
Atlantyku. Środki techniczne stanowią bardzo istotne narzędzie nie tylko z punktu widzenia ogólnego
zachowania zasobów, lecz również w kontekście szczegółowych działań na rzecz połowów w UE przyjaznych dla
środowiska. Prowadzenie działań na szczeblu regionalnym pozwoli Komisji na uniknięcie ryzyka związanego
z zarządzaniem w skali mikro oraz zagwarantuje, że podejmowane środki szczegółowe są rzeczywiście zgodne
z warunkami panującymi na konkretnych łowiskach. (Źródło: Komunikaty prasowe europa.eu).
Które z poniższych zdań jest prawidłowe?
A) Przepisy dotyczące rybołówstwa na szczeblu lokalnym zwykle wiązały się ze strony Komisji z zarządzaniem
w skali mikro.
B) Jedynie w UE środki techniczne obejmują ważne narzędzia umożliwiające zachowanie zasobów rybnych.
C) Dopiero niedawno w rybołówstwie na europejskich wodach Atlantyku pojawiła się potrzeba uproszczenia
środków technicznych.
D) Prowadzenie działań na szczeblu regionalnym pozwoli Komisji zapewnić, że środki są odpowiednio
dostosowane do konkretnych łowisk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Komisja Europejska przyjęła dziś drugi pakiet przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni
powietrznej (SES II). Celem przedstawionych wniosków jest dalsza poprawa bezpieczeństwa, obniżenie kosztów
i zmniejszenie opóźnień. To z kolei ma doprowadzić do obniżenia zużycia paliwa, dzięki czemu linie lotnicze
będą mogły zredukować emisję CO2 o szesnaście milionów ton i obniżyć swoje koszty o 2-3 mld euro rocznie.
Oznacza to pełną reformę europejskiego zarządzania ruchem lotniczym, która będzie miała zasadnicze
znaczenie w związku z rozwojem ruchu lotniczego, którego wielkość ma zgodnie z oczekiwaniami ulec
podwojeniu do 2020 r. Pakiet przyniesie także korzyści europejskim producentom, którzy znajdą się w pierwszej
linii innowacji w dziedzinie technologii zarządzania ruchem lotniczym (tzn. systemów satelitarnych), co da im
przewagę nad konkurencją na światowych rynkach. (Źródło: Komunikaty prasowe europa.eu).
Które z poniższych zdań jest prawidłowe?
A) Propozycje reform zawarte w pakiecie SES II nie zostaną w pełni zrealizowane przez europejski system
zarządzania ruchem lotniczym przed 2020 r.
B) Większe bezpieczeństwo i mniejsza liczba opóźnień to dwa czynniki, które mogą zapewnić sektorowi linii
lotniczych znaczne oszczędności.
C) W wyniku realizacji wniosków pakietu SES II technologia zarządzania ruchem lotniczym stanie się jedną
z głównych dziedzin w Europie.
D) Ograniczenie emisji CO2 o 16 milionów ton bezpośrednio doprowadzi do oszczędności w sektorze linii
lotniczych rzędu kilku miliardów dolarów w skali roku.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. W ciągu ostatnich miesięcy nastąpił nagły i znaczny wzrost cen ropy, które osiągnęły w ujęciu realnym
najwyższy poziom od końca lat siedemdziesiątych. Kolegium komisarzy przeanalizowało przyczyny niedawnego
skoku cen paliw, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na całym świecie. Obecny wzrost cen ropy naftowej wynika
w dużej mierze z poważnych zmian w strukturze podaży i popytu na ropę w obrębie gospodarki światowej.
Producenci ropy usiłują nadążyć za rosnącym globalnym popytem, mającym miejsce głównie w Chinach
i Indiach. (Źródło: Komunikaty prasowe europa.eu).
Które z poniższych zdań jest prawidłowe?
A) Do nagłego wzrostu cen ropy przyczynił się zwiększony popyt na ropę naftową w Chinach i Indiach.
B) Ceny ropy były w ujęciu realnym znacznie wyższe pod koniec lat siedemdziesiątych niż obecnie.
C) Nagły wzrost cen ropy w ostatnich miesiącach nastąpił jedynie na obszarze UE.
D) Powodem ostatniego wzrostu cen ropy był szereg niewielkich zmian w podaży i popycie na ropę.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Opierając się na zamieszczonej poniżej tabeli odpowiedz, która wartość jest większa:
A) Jedna dwunasta liczby studentów z 17
pozostałych państw członkowskich Unii
Europejskiej studiujących w Niemczech.

Przypływ uczniów i studentów pomiędzy 18 państwami
członkowskimi Unii Europejskiej, 2004
Kraj

B) 53% liczby brytyjskich studentów studiujących
w jednym z 17 pozostałych państw członkowskich
Unii Europejskiej.
C) Obie liczby są równe.

Niemcy
Francja
Włochy
Wielka Brytania
Austria

Liczba studentów
studiujących w jednym
z 17 pozostałych
państw UE
39 782
38 296
30 493
10 684
10 019

Liczba studentów z 17
pozostałych państw UE
studiujących w tym
państwie
67 992
33 611
12 356
89 874
18 913

D) Nie można tego stwierdzić.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Zapoznaj się z poniższą tabelą. Zakładając, że przeciętne rosyjskie gospodarstwo domowe konsumuje w ciągu
miesiąca 20 litrów mleka, 2 litry oleju słonecznikowego, 30 kilogramów białego chleba i 40 jajek, o jaki procent
zwiększyły się wydatki gospodarstwa domowego na te produkty od września 2006 roku do września 2007 roku?
A) 16,6 %

Ceny poszczególnych produktów w Rosji
Produkt

Średnia cena w rublach
Wrzesień 2006

Wrzesień 2007

Biały chleb (1 kilogram)

24.09

29.88

C) 18,5 %

Mleko (1 litr)

18.15

21.76

Jajka (10 sztuk)

22.60

24.90

D) 21,4 %

Olej słonecznikowy (1 litr)

39.45

46.19

B) 17,7 %
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Rozważ poniższy scenariusz. Niespodziewanie nie ma Cię w pracy przez dłuższy czas i nikt nie sprawdza
zapasów materiałów papierniczych. Które materiały skończą się w pierwszej kolejności?
A) Podkładki
Zapasy magazynowe materiałów papierniczych

B) Długopisy
C) Zszywki
D) Etykiety

Przedmiot

Liczba

Podkładki
Długopisy
Zszywki
Etykiety
Post-its

40
90
40
200
90

Tygodniowe
zużycie
12
45
5
80
30

Zamówić, kiedy
liczba wynosi:
20
80
20
180
50

Liczba do
zamówienia:
50
200
40
500
50

E) Post-its

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Każde stadium projektu Alfa jest niezależne i nie może na siebie nachodzić. Zakładając, że wszyscy
członkowie zespołu są dostępni, jak długo potrwa jego realizacja?
A) 22 dni
B) 11 dni
C) 14 dni

Projekt Alfa
Wymagane osobodni pracy
Maksymalna liczba
jednoczesnych pracowników

Specyfikacja
4

Projekt
4

Budowa
12

Testy
2

2

4

4

1

Pracownicy Projektu Alfa

D) 8 dni
E) 10 dni

Imię:
Alan
Barry
Chris
Daniel
Edward

Umiejętności:
Specyfikacja, projekt
Specyfikacja, testy
Specyfikacja, budowa
Budowa, testy
Projekt, budowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Która figura powinna być następna?
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Która figura powinna być następna?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Poniżej znajduje się przykład tekstu (A), który należy sformatować w taki sposób, aby uzyskać tekst
oznaczony literą B. Zapoznaj się z możliwymi działaniami oraz z zasadami, których musisz przestrzegać podczas
określania kolejności podejmowanych kroków.
Jakie działania należy podjąć, aby tekst A wyglądał tak, jak tekst B?

Tekst A

Działania:

Jan Kowalski spóźnił się na swoje spotkanie w Paryżu.

K Powiększyć rozmiar tekstu
M Zmniejszyć rozmiar tekstu
V Zmienić na tekst pogrubiony
T Dodać podkreślenie
W Dodać cienie

Tekst B
Zasady:

Jan Kowalski spóźnił się na swoje spotkanie w Paryżu.

Zawsze najpierw wykonuj zmiany
tekstu (pogrubienie, podkreślenie,
kursywa)

A) V, K
B) T, M
C) K, M, V
D) W, T
E) M, V
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Zadanie nr 6

Rynek pracy w Unii Europejskiej *

Wykres nr 1. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata

Wykres nr 2. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata według płci
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Wykres nr 3. Stopa bezrobocia

Wykres 4. Stopa bezrobocia według płci
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Wykres 5. Stopa bezrobocia długotrwałego

Wykres 6. Stopa bezrobocia według wieku

Wyjaśnienia skrótów:
UE – Unia Europ.
IE – Irlandia
IT – Włochy
PL – Polska
MT – Malta
LU – Luksemburg

EL – Grecja
LV – Łotwa
EE – Estonia
CY – Cypr
UK – Wielka Bryt.
FI – Finlandia

ES – Hiszpania
PT – Portugalia
HU – Węgry
BE – Belgia
DE – Niemcy
SE – Szwecja

HR – Chorwacja
BG – Bułgaria
SI – Słowenia
RO – Rumunia
DK – Dania
AT – Austria

SK – Słowacja
LT – Litwa
FR – Francja
CZ – Czechy
NL – Holandia

* wszystkie wykresy pochodzą z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego
pt. „Polska w Unii Europejskiej 2004-2014”
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Materiał pomocniczy nr 4

Rynek pracy w Unii Europejskiej: pytania

Jaki odsetek ludności pracował w Polsce w roku 2004 i w roku 2014? O ile procent różnią się oba
wskaźniki? Jakie przyczyny wzrostu wskaźnika zatrudnienia mogą wymienić uczniowie?
W których z państw członkowskich Unii Europejskiej odnotowano najniższy, a w których najwyższy
wskaźnik zatrudnienia w latach 2004 i 2014? W którym państwie dokonała się największa w tym
zakresie zmiana?
Opisz wskaźnik zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2004-2014. Czy na przestrzeni lat
tendencja, zgodnie z którą ulegał on zmianie, była stała? Dlaczego w roku 2010 wskaźnik był niższy
niż w latach poprzedzających?
Jaka jest różnica we wskaźniku zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn (zarówno w całej Unii
Europejskiej, jak i w Polsce)? Czy w tym zakresie można zauważyć jakąś stałą tendencję?
Jakie państwa odnotowały najwyższą i najniższą stopę bezrobocia w latach 2004 oraz 2012? Jakie
państwo osiągnęło największą – pozytywną oraz negatywną – zmianę w tym zakresie? W ilu
państwach członkowskich Unii Europejskiej zanotowano wzrost stopy bezrobocia, a w ilu spadek? Na
podstawie powyższych danych – jak przedstawia się ogólna kondycja unijnego rynku pracy?
Jaka jest różnica w stopie zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn (zarówno w całej Unii Europejskiej,
jak i w Polsce)? Czy w tym zakresie można zauważyć jakąś stałą tendencję?
Które kraje członkowskie wykazywały najwyższą / najniższą stopę bezrobocia długotrwałego *
w latach 2004 i 2012? Jakie państwo osiągnęło największą – pozytywną oraz negatywną – zmianę
w tym zakresie? W ilu państwach członkowskich Unii Europejskiej zanotowano wzrost stopy
bezrobocia długotrwałego, a w ilu spadek? Jakie (zdaniem uczniów) są przyczyny bezrobocia
długotrwałego? Czy są one tożsame z przyczynami bezrobocia krótkotrwałego?
Jaka jest różnica w stopie bezrobocia w poszczególnych przedziałach wiekowych (zarówno w całej
Unii Europejskiej, jak i w Polsce)? Czy w tym zakresie można zauważyć jakąś stałą tendencję? Jakie
są przyczyny mniejszego / większego bezrobocia wśród osób młodszych / starszych?

* Bezrobotny długotrwale – bezrobotny pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat,
z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.
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Zadanie nr 7

Polak na emigracji *
Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2013
(liczba osób przebywających za granicą w końcu roku)

Liczba emigrantów w tysiącach

Kraj przebywania
2004

2005

Ogółem

1 000

1 450

Europa
UE (27 krajów)1
Austria
Belgia
Cypr
Dania

770
750
15
13
0,4
30
13
23
26
15
385
0,5
11
150
59
20
-

1 200
1 170
25
21
0,7
44
17
43
37
76
430
0,6
17
340
70
30
-

Francja
Grecja
Holandia
Hiszpania
Irlandia
Portugalia
Czechy
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy
Kraje spoza UE
w tym Norwegia
1

2006
1 610
1 550
34
28
3
49
20
55
120
450
1
25
580
85
60
-

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2 270

2 210

2 100

2 000

2 060

2 130

1 925
1 860
39
31
4
17
4
55
20
98
80
200
490
1
8
27
690
87
65
36

1 887
1 820
40
33
4
19
4
56
20
108
83
180
490
1
10
29
650
88
67
38

1 765

1 685
1 607
29
45
3
19
3
60
16
92
48
133

36
34
3
20
3
60
98
84
140
465
1
9
31
595
88
75
45

1
7
33
580
92
78
50

1 670
25
47
3
21
2
62
15
95
40
120
470
1
7
36
94
85
56

1 816
1 720
28
2
23
2
63
14
97
118
500
1
8
38
637
97
96
65

2013
1 891
1 789
31
49
1
25
3
63
12
103
34
115
560
1
8
40
642
96
102
71

do roku 2006 – 25 krajów

Dane do wstawienia:

1 950, Niemcy, 16, 44, 440, 1 690, Finlandia, 48, 625, 37, 2 196, 1 754

„Prezentowane dane dotyczą szacunkowej liczby mieszkańców Polski przebywających w końcu danego roku czasowo za
granicą. Obrazują wielkość tzw. zasobów imigracyjnych Polaków w innych krajach – według stanu w końcu każdego roku
(w okresie 2004-2013), nie jest to zatem liczba wyjazdów w danym roku. Dane te obejmują osoby, które – zachowując
zameldowanie na pobyt stały w Polsce – przebywają poza krajem. Często zdarza się, że osoby te przebywają za granicą przez
wiele lat, ale w związku z tym, że nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w Polsce, można przypuszczać, że wyjazd
ten nie jest definitywny. (…) Dane za lata 2007-2013 dotyczą osób przebywających czasowo za granicą powyżej 3 miesięcy,
natomiast dane do 2006 roku obejmują osoby przebywające czasowo powyżej 2 miesięcy. Należy podkreślić, że różnice
wyników tych badań, wynikające ze zmiany kryterium okresu nieobecności, są niewielkie i dane te mogą być porównywane
w czasie”.

* Przedstawione dane pochodzą z publikacji pt. „Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji
z Polski w latach 2004-2013” przygotowanej przez Główny Urząd Statystyczny
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Materiał pomocniczy nr 5

Polak na emigracji: poprawne odpowiedzi

Szacunek emigracji z Polski na pobyt czasowy w latach 2004-2013
(liczba osób przebywających za granicą w końcu roku)

Liczba emigrantów w tysiącach

Kraj przebywania

1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ogółem

1 000

1 450

1 950

2 270

2 210

2 100

2 000

2 060

2 130

2 196

Europa
UE (27 krajów)1
Austria
Belgia
Cypr
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Holandia
Hiszpania
Irlandia
Niemcy
Portugalia
Czechy
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy
Kraje spoza UE
w tym Norwegia

770
750
15
13
0,4
30
13
23
26
15
385
0,5
11
150
59
20
-

1 200
1 170
25
21
0,7
44
17
43
37
76
430
0,6
17
340
70
30
-

1 610
1 550
34
28
3
49
20
55
44
120
450
1
25
580
85
60
-

1 925
1 860
39
31
4
17
4
55
20
98
80
200
490
1
8
27
690
87
65
36

1 887
1 820
40
33
4
19
4
56
20
108
83
180
490
1
10
29
650
88
67
38

1 765
1 690
36
34
3
20
3
60
16
98
84
140
465
1
9
31
595
88
75
45

1 685
1 607
29
45
3
19
3
60
16
92
48
133
440
1
7
33
580
92
78
50

1 754
1 670
25
47
3
21
2
62
15
95
40
120
470
1
7
36
625
94
85
56

1 816
1 720
28
48
2
23
2
63
14
97
37
118
500
1
8
38
637
97
96
65

1 891
1 789
31
49
1
25
3
63
12
103
34
115
560
1
8
40
642
96
102
71

do roku 2006 – 25 krajów
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Erasmus+ dla wszystkich

„Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś,
niż tego, co zrobiłeś”
Mark Twain

TEMAT: Erasmus+ dla wszystkich
Cele:
 uczeń poznaje możliwości związane z programem Erasmus+
 uczeń wie, z jakich działań programu może skorzystać
 uczeń potrafi przygotować europejskie CV
Metody:
 praca kreatywna
 mini-wykłady
 analiza SWOT
Pojęcia kluczowe:
 Wolontariat Europejski
 Mobilność młodzieży / studentów
 Dokumentacja Europass
Materiały pomocnicze dla nauczyciela:
Nr 1 – Poznaj nowego Erasmusa
Nr 2 – Wolontariat Europejski: czym właściwie jest?
Nr 3 – Dokumentacja Europass
Zadania dla uczniów:
Nr 1 – Akcja i reakcja
Nr 2 – EVS w sześciu krokach
Nr 3 – Moja historia
Nr 4 – Mobilna młodzież
Nr 5 – Analiza SWOT
Materiały dodatkowe:
Europass CV: przykładowy wypełniony formularz oraz pusty formularz
Europass Paszport Językowy: przykładowy wypełniony formularz, tabela samooceny
umiejętności językowych oraz pusty formularz
Poziom:
Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
Czas: 2 * 45 min.
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PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Wprowadzenie
Powiedz uczniom, że na dzisiejszej lekcji rozmawiać będziecie o programie Erasmus+, dzięki któremu
podejmowane są działania zmierzające do poszerzania umiejętności i zwiększania szans na rynku
pracy poprzez edukację, szkolenia, działania na rzecz młodzieży i sportu.
Na początku zajęć – aby zapoznać młodzież z podstawowymi informacjami dotyczącymi programu –
przeprowadź dla nich mini-wykład. W tym celu wykorzystaj tekst zawarty w Materiale pomocniczym
nr 1 – Poznaj nowego Erasmusa.
Po takim wprowadzeniu poproś uczniów o wykonanie Zadania nr 1 – Akcja i reakcja. Wytnij kartoniki
zawierające poszczególne sektory i akcje programu, a także opisy realizowanych działań i poproś
uczniów o ich dopasowanie. Następnie wspólnie sprawdźcie poprawność odpowiedzi. Powyższe
zadanie pozwoli na pokazanie, jak dużą różnorodnością działań charakteryzuje się Erasmus+. Nie
zapomnij powiedzieć uczniom, że akcje i historie przedstawione w zadaniu to tylko wycinek
możliwości, jakie oferuje omawiany program.

2. Najpopularniejsze
Powiedz uczniom, że trzy najpopularniejsze akcje w ramach programu Erasmus+ to Wolontariat
Europejski, mobilność młodzieży oraz mobilność studentów i właśnie dlatego w drugiej części zajęć
skupicie się właśnie na tych trzech działaniach. Zaczniecie od Wolontariatu Europejskiego. Aby
zapoznać uczniów z podstawowymi faktami dotyczącymi tej akcji, przeprowadź mini-wykład. Pomoże
w tym Materiał pomocniczy nr 2 – Wolontariat Europejski: czym właściwie jest?
Następnie poproś uczniów o wykonanie dwóch zadań dotyczących Wolontariatu Europejskiego, czyli
Zadania nr 2 – EVS w sześciu krokach oraz Zadania nr 3 – Moja historia. Pierwsze z nich polega na
ułożeniu – w odpowiedniej kolejności – kolejnych kroków, które należy podjąć, aby stać się
wolontariuszem europejskim (poproś uczniów o wpisanie właściwych numerów w wykropkowane
miejsca), natomiast drugie na zapoznaniu się z autentycznymi historiami wolontariuszy oraz
wypisaniu podstawowych faktów na ich temat. Po skończonej pracy wspólnie sprawdźcie
poprawność odpowiedzi.
Aby zakończyć temat dotyczący Wolontariatu Europejskiego, zachęć uczniów do dyskusji. Zapytaj ich,
czy są wolontariuszami i czy chcieliby być. Dowiedz się, jak wyobrażają sobie swój wymarzony
wolontariat oraz czy uważają, że warto wyjechać do innego kraju, aby pomagać innym.
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W kolejnej części zajęć dotyczących Erasmusa+ skupicie się na drugiej najpopularniejszej akcji tego
programu, czyli na mobilności młodzieży. Powiedz uczniom, że tym razem liczyć będzie się ich
kreatywność, ponieważ przygotowane zadanie polegać będzie na stworzeniu (w kilkuosobowych
grupach) wstępnego zarysu projektu, który mógłby zostać zrealizowany w ramach wskazanej akcji.
W tym celu rozdaj uczniom Zadanie nr 4 – Mobilna młodzież lub na tablicy wypisz następujące
wyrażenia: tytuł projektu, cele realizacji, partner, czas trwania, główne działania, efekty, temat.
Przydatne będzie także rozdanie uczniom kartek dużego formatu oraz markerów. Ich praca polegać
będzie na wymyśleniu i opisaniu działania realizowanego w ramach mobilności młodzieży – w oparciu
o wskazane cechy. Po zakończeniu pracy poproś uczniów o przedstawienie swoich pomysłów reszcie
klasy.
Ostatnią akcją programu Erasmus+, którą zajmiecie się na dzisiejszych zajęciach, jest mobilność
studentów, czyli wyjazdy studentów na studia do innych krajów. W rozważeniu wad i zalet takiego
studiowania pomoże Zadanie nr 5 – Analiza SWOT. Podziel uczniów na kilka niewielkich grup, rozdaj
im zadanie i poproś, aby wspólnie zastanowili się nad mocnymi stronami, słabymi stronami, szansami
i zagrożeniami, jakie ich zdaniem związane są z mobilnością studentów. Kiedy uczniowie skończą
pracować, poproś ich o odczytanie swoich odpowiedzi i zachęć klasę do dyskusji.

3. Przedstaw się
Powiedz uczniom, że dzisiejsze zajęcia zakończycie zapoznaniem się z dokumentacją Europass, która
stanowi portfolio pięciu dokumentów pozwalających na przedstawienie – w sposób jasny i zrozumiały
– swoich umiejętności i kwalifikacji, zarówno w kraju pochodzenia, jak i w całej Europie. Europass nie
jest wprawdzie w żaden sposób częścią programu Erasmus+, ale jest niezwykle przydatny zarówno
wtedy, kiedy uczestniczymy w działaniach Erasmusa, jak i wtedy, kiedy decydujemy się na pracę poza
granicami naszego kraju i właśnie dlatego poznanie go jest bardzo ważne. Podstawowe informacje na
temat dokumentacji Europass znajdują się w Materiale pomocniczym nr 3 – Dokumentacja
Europass, zapoznaj z nimi uczniów, zanim przejdziecie do wykonywania przygotowanych zadań.
Teraz – kiedy uczniowie wiedzą już, czym jest Europass – poproś ich o stworzenie swojego (lub
wymyślonego) europejskiego CV oraz Paszportu Językowego. Pomogą w tym materiały dodatkowe
zamieszczone na końcu scenariusza, które zawierają: przykładowe (wypełnione) europejskie CV,
pusty formularz życiorysu, przykładowy (wypełniony) Paszport Językowy, tabelę samooceny
umiejętności językowych oraz pusty formularz Paszportu *.
Kiedy uczniowie zakończą pracę poproś ich o przedstawienie swoich życiorysów i Paszportów,
a następnie wspólnie sprawdźcie, czy nie zawierają one błędów.

* wszystkie wskazane dokumenty pochodzą ze strony internetowej
http://europass.cedefop.europa.eu/pl/home
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Materiał pomocniczy nr 1

Poznaj nowego Erasmusa

Mówiąć najogólniej: „Erasmus+ to nowy program Unii Europejskiej na rzecz poszerzania umiejętności
i zwiększania szans na rynku pracy poprzez edukację, szkolenia, działania na rzecz młodzieży i sportu.
W latach 2014-2020 Erasmus+ umożliwi ponad 4 mln Europejczyków odbycie studiów, szkoleń, zdobycie
doświadczenia zawodowego oraz pracę w ramach wolontariatu za granicą”. W ramach programu
finansowane są – zgodne z jego założeniami – działania instytucji i organizacji podejmowane w obszarze
edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu w Europie.

Program Erasmus+, który rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 2014 roku, zawiera w sobie niemal wszystkie
elementy funkcjonującego do tej pory programu Uczenie się przez całe życie (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius i Grundtvig) oraz działań realizowanych w ramach akcji Jean Monnet i programu Młodzież w
działaniu, a także np. Tempus. Dodatkowo – po raz pierwszy w historii unijnych programów edukacyjnych –
fundusze płyną w kierunku wspierania inicjatyw związanych ze sportem. Jednym zdaniem mówiąc: Erasmus+
to połącznie funkcjonujących do tej pory możliwości w zakresie edukacji formalnej oraz pozaformalnej
i to z plusem 
Jakie działania wspiera Erasmus+? Lista jest długa. Przede wszystkim jest to mobilność, czyli wyjazdy,
podczas których podejmujemy studia, odbywamy praktykę, angażujemy się w wolontariat lub uczestniczymy
w szkoleniu
Erasmus+ ma także długą listę beneficjentów, czyli osób, które mogą z niego skorzystać. Działania planowane
w ramach programu dotyczyć mogą np. uczniów, studentów i kadry, a ich realizacja (złożenie odpowiedniego
wniosku) należy do szkół, uczelni, przedsiębiorstw i organizacji non-profit.
Program Erasmus+ składa się z trzech akcji:



 Akcja 1: mobilność edukacyjna;
Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 Akcja 3: wsparcie reform w zakresie edukacji;
oraz z dwóch dodatkowych działań – Jean Monnet i Sport.

Dwie pierwsze akcje realizowane są przez Narodowe Agencje, są więc zdecentralizowane. Pozostałe
działania zarządzane są centralnie, przez Agencję w Brukseli.

Warto wspomnieć także, że Erasmus+ skierowany jest nie tylko do 28 państw członkowskich Unii
Europejskiej, ale także do krajów EFTA/EOG (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz państw kandydujących
do UE: Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.

Więcej informacji o programie Erasmus+ znajdziesz na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl/.
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Akcja i reakcja
Erasmus+
Edukacja szkolna

Erasmus+
Kształcenie i szkolenie zawodowe

Erasmus+
Szkolnictwo wyższe

Akcja 1: Mobilność edukacyjna /
Wyjazdy kadry edukacyjnej

Akcja 1: Mobilność edukacyjna /
Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej

Akcja 1: Mobilność edukacyjna /
Mobilność studentów i pracowników uczelni

Pani Ewa jest nauczycielką języka niemieckiego w niewielkiej
wiejskiej szkole. Doskonale rozumie ona, że nauka języków
obcych jest bardzo ważna. Niestety jej uczniowie nie zawsze
są takiego samego zdania, choć stara się, żeby lekcje były jak
najbardziej atrakcyjne. Aby podnieść swoje kwalifikacje
i umiejętności, Pani Ewa wyjechała do Niemiec, gdzie
obserwowała pracę nauczycieli w szkole partnerskiej. Dzięki
temu prowadzone przez nią lekcje są coraz ciekawsze,
a uczniowie coraz chętniej uczą się języka.

Jedna z wielu szkół zawodowych w Polsce – zajmująca się
kształceniem mechaników samochodowych – postanowiła
zapewnić im lepsze wykształcenie i w tym celu nawiązała
współpracę ze znaną fabryką samochodową we Włoszech.
W ramach wspólnych działań zaplanowano kilkumiesięczne
staże dla uczniów, a także zorganizowano dla nich naukę
języka. Teraz absolwenci tej szkoły to jedni z najlepszych
specjalistów na rynku, którzy bez problemu mogą znaleźć
pracę w każdym warsztacie.

Magda w zeszłym roku rozpoczęła studia na swoim
wymarzonym kierunku, ale innym jej marzeniem jest także
podróżowanie i zwiedzanie świata. Aby połączyć obie te
pasje, a także zdobyć nowe doświadczenie i umiejętności,
Magda zdecydowała się na wyjazd na studia do Francji,
a następnie – na praktyki do Hiszpanii. Tym sposobem miała
ona nie tylko możliwość zwiedzania obu pięknych krajów
i poznania wielu ciekawych ludzi, ale także podniosła swoje
szanse na rynku pracy.

Akcja 2: Partnerstwa strategiczne /
Projekty wielostronne realizowane z udziałem
polskich instytucji

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych
praktyk / Partnerstwa strategiczne i sojusze na rzecz
umiejętności

Akcja 2: Projekty międzynarodowe /
Partnerstwa strategiczne

Władze pewnego liceum ogólnokształcącego w Polsce ze
smutkiem zauważyły, że jedynie niewielki odsetek ich
absolwentek wybiera studia na kierunkach technicznych,
choć są one bardzo korzystne dla młodych ludzi. Szkoła ta
postanowiła to zmienić i nawiązała współpracę z podobną
placówką w Szwecji, która realizuje specjalny program
wspierający nabywanie umiejętności technicznych wśród
uczennic. Dzięki temu kilka grup z Polski odwiedziło
koleżanki w Szwecji i uczestniczyło w zajęciach, które
pozytywnie wpłynęły na ich zainteresowanie kierunkami
technicznymi.

Coraz popularniejsze programy telewizyjne sprawiły, że
profesjonalni cukiernicy są znacznie częściej poszukiwanymi
specjalistami. Trend ten dostrzegła jedna z polskich izb
rzemieślniczych. Jednak zauważyła też, że ich program
szkolenia cukierników nie jest zbyt nowoczesny i nie nadąża
za wymaganiami rynku pracy. Aby to zmienić, izba nawiązała
współpracę ze swoim odpowiednikiem w Belgii, co pozwoliło
na opracowywanie i wdrażanie nowych, kompleksowych
metod szkoleniowych, połączonych z kształceniem
w środowisku pracy oraz opracowaniem otwartych zasobów
edukacyjnych.

Jedna z Polskich uczelni wyższych zajmuje się kształceniem
w dziedzinie robotyki. Jest to stosunkowo nowy kierunek,
a władze uczelni bardzo starają się, aby był on coraz bardziej
atrakcyjny i zapewniał doskonałe przygotowanie zawodowe.
Stało się to możliwe dzięki projektowi, który uczelnia
zrealizowała razem z podobną placówką w Czechach i dużą
austriacką fabryką. W ramach wspólnych działań
opracowano nowoczesny program kształcenia
i wprowadzono nowe jego formy, w tym kształcenie
wirtualne. Co więcej, udało się także zrealizować wspólny
program badawczy.
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Erasmus+
Projekty centralne

Akcja 1: Mobilność edukacyjna /
Wyjazdy kadry edukacyjnej

Akcja 1: Mobilność edukacyjna / Wymiany
młodzieży, Wolontariat Europejski (EVS) i wyjazdy
osób pracujących z młodzieżą

Akcja 1: Studiowanie i wolontariat w innym kraju

Działający w jednym z dużych polskich miast Uniwersytet
Trzeciego Wieku postanowił postawić na swój rozwój tak,
aby był zdolny do aktywizowania jak największej liczby
seniorów, także z okolicznych miejscowości. Środkiem do
realizacji tego celu okazało się nawiązanie współpracy
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym na Słowacji,
co pozwoliło poznać stosowane przez nich metody pracy
z osobami dorosłymi. Ponadto realizacja projektu zakładała
intensywne kursy i szkolenia dla kadry Uniwersytetu.

Paweł, Karolina i Monika postanowili połączyć przyjemne
z pożytecznym i podczas wakacji nie tylko oddać się
podróżowaniu, ale także pomocy innym. Swoje plany udało
im się zrealizować dzięki wolontariatowi w ramach
programu Erasmus+. Paweł – jako miłośnik sztuki – wyjechał
do Grecji, gdzie pomagał w porządkowaniu muzealnych
zasobów. Karolina, która wielbia zabawę z dziećmi, wybrała
Estonię
i prowadzenie warsztatów dla najmłodszych. Monika
postanowiła pomóc w remoncie schroniska w Portugalii.

„Się kręci!” to roboczy tytuł festiwalu filmowego, który
zakłada pokazy filmowe amatorskich młodych twórców oraz
konkurs na film krótkometrażowy dla młodzieży. Dzięki
programowi Erasmus+ i wsparciu ze strony niemal
pięćdziesięciu wolontariuszy projekt ten mógł stać się
wydarzeniem ogólnoeuropejskim, który nie tylko promuje
europejską sztukę filmową, ale także daje szansę: młodym
twórcom na pokazanie swoich dzieł szerszej publiczności,
a młodzieży na darmowe obcowanie ze sztuką. Bez pomocy
wolontariuszy realizacja tych celów byłaby trudna.

Akcja 2: Partnerstwa strategiczne /
Projekty wielostronne realizowane z udziałem
polskich instytucji

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych
praktyk / Partnerstwa strategiczne i
międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe

Sport: Rozwój sportu na poziomie najbliższym
obywatelowi

Trzy stowarzyszenia – polskie, bułgarskie i węgierskie – które
od wielu lat zajmowały się wsparciem osób poszukujących
pracy postanowiły nawiązać współpracę: jej celem miało być
opracowanie takich programów, metod i działań w zakresie
kształcenia osób dorosłych, które zapobiegałyby utracie
przez nich pracy dzięki podniesieniu ich kwalifikacji w
zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. W ramach
projektu udało się między innymi opracować nowoczesną
metodę wprowadzającą osoby dorosłe we współczesny,
cyfrowy świat.

Dwie organizacje działające na rzecz trudnej młodzieży –
z Polski i Litwy – postanowiły podjąć wspólne działania,
które miałyby zapobiegać agresji wśród młodzieży oraz
pomagałyby zachęceniu ich do kontynuowania edukacji.
W tym celu wdrożyły one kompleksowy projekt zakładający
bezpłatne korepetycje z przedmiotów ścisłych oraz –
oczywiście także bezpłatne – uczestnictwo w różnego typu
atrakcyjnych zajęciach sportowych dla tej młodzieży, która
będzie poprawić swoje wynika w nauce i regularnie
uczęszczać będzie do szkoły.

Otyłość i brak ruchu jest coraz większym problemem wśród
dzieci i młodzieży z krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Dlatego też – w celu popularyzacji aktywnego trybu życia
wśród młodych ludzi – Belgia, Holandia i Luksemburg
postanowiły wspólnie zorganizować zawody sportowe dla
dzieci w wieku od 9 do 15 lat, które przeprowadzone zostały
z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu. W ramach
wydarzenia zorganizowane zostały krajowe, szeroko
zakrojone, eliminacje oraz finały, w których zmierzyły się
osoby z różnych państw.
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Wolontariat Europejski: czym właściwie jest?
Wolontariat Europejski (EVS – ang. European Voluntary Service) – świetny wstęp do kariery zawodowej,
oderwanie od codzienności, sposób na spełnienie swoich ambicji lub idealna odpowiedź na potrzebę uczynienia
czegoś bezinteresownego dla innych nie w swoim kraju, lecz za
Warto wiedzieć, że:
granicą! Głównym celem inicjatywy jest rozwinięcie poczucia
- wolontariat sporadyczny, niezorganizowany,
solidarności młodych ludzi dzięki udziałowi (indywidualnemu lub
w niepełnym wymiarze godzin,
- praktyki zawodowe w przedsiębiorstwie,
grupowemu) w wolontariacie poza granicami własnego kraju.
- płatna praca,
Dzięki temu możliwe jest przezwyciężanie barier, uprzedzeń
rekreacja
lub
działalność turystyczna,
i stereotypów wśród młodych ludzi, propagowanie poczucia
- kurs językowy,
solidarności i tolerancji, wspieranie mobilności młodzieży oraz
- okres studiów lub szkolenia zawodowego za granicą
promowanie aktywności obywatelskiej, a w szczególności
to nie Wolontariat Europejski!
obywatelstwa europejskiego.
Kto może być wolontariuszem europejskim?
Wolontariuszem może zostać osoba w wieku od 17 do 30 lat. Nie trzeba mieć specjalnych kwalifikacji –
wystarczy chęć do działania! W trakcie trwającego od 2 do 12 miesięcy wolontariatu młode osoby mogą wyrazić
swoje osobiste zaangażowanie poprzez pracę wolontariacką na rzecz organizacji działającej w innym państwie
Unii Europejskiej lub poza nią.
Co można robić w trakcie wolontariatu?
Można opiekować się jednym z sycylijskich parków miejskich albo w Grecji
przenosić żółwie z jednej strony ulicy na drugą. Można animować czas wolny
dzieci w Gruzji, udzielać młodzieży informacji europejskiej, pomagać
w ośrodku dla niepełnosprawnych albo propagować antykonsumpcjonistyczny
styl życia wśród mieszkańców Teneryfy. Można porównywać walory turystyczne regionów Europy, robiąc przy
tym setki zdjęć, albo konserwować zabytkowe zamki. Można także wiele więcej – to zależy od projektu,
w którym weźmiemy udział. Młodzi wolontariusze mają możliwość uczestnictwa w codziennej pracy organizacji,
która ich gości, zajmując się informacją i polityką młodzieżową, rozwojem osobistym i społeczno-oświatowym
osób młodych, aktywnością obywatelską, opieką społeczną, integracją osób znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji, środowiskiem, programami w zakresie edukacji pozaformalnej, umiejętnością korzystania z mediów,
kulturą i kreatywnością, współpracą na rzecz rozwoju…

Pamiętaj!
Działania prowadzące do wykorzystania
taniej siły roboczej to nie Wolontariat
Europejski!

Gdzie można być wolontariuszem?
W każdym państwie Unii Europejskiej, a także w państwach partnerskich programu, np. w krajach
kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej (m.in. Turcja) czy państwach Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (np. Norwegia, Liechtenstein).
Ile to kosztuje?
Wolontariat Europejski kosztuje… prawie nic! Wolontariusz nie ponosi żadnych kosztów w związku z udziałem
w projekcie – organizacja, która będzie Cię gościć, będzie odpowiedzialna za zapewnienie Twojego utrzymania,
zakwaterowania, wyżywienia i lokalnego transportu (zapewni Ci także zadania i działania do wykonania).
Ta organizacja zapewni Ci też bieżące wsparcie językowe, osobiste czy administracyjne. Jedynym kosztem, który
być może (bo nie zawsze) będziesz musiał pokryć, to część kosztów podróży.
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EVS w sześciu krokach
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•Decyzja
•Teraz pozostaje Ci tylko czekać, ale na szczęście nie aż tak długo. Narodowa Agencja
w kraju, w którym został złożony wniosek, ma maksymalnie dwa miesiące. Jeśli decyzja
będzie pozytywna, czyli wniosek zostanie zaakceptowany, można zacząć na poważnie
planować wyjazd!

•Znajdź organizację wysyłającą i goszczącą
•Każda osoba, która chce wziąć udział w Wolontariacie (EVS) musi znaleźć organizację
wysyłającą – ze swojego kraju oraz organizację goszczącą w kraju, do którego chciałaby
pojechać. Bazy obu typów organizacji dostępne są na stronie europa.eu/youth. Możesz
wybrać dowolną organizację lub taką, która akurat prowadzi nabór na EVS.

•Certyfikat
•Po zakończeniu pracy jako wolontariusz powinieneś otrzymać certyfikat Youthpass. Jest to
dokument potwierdzający Twój udział w Wolontariacie Europejskim oraz określający
kompetencje, które zdobędziesz podczas projektu. Z pewnością będzie on atutem
w Twojej przyszłej karierze zawodowej.

•Zgłoś się!
•Następnie skontaktuj się z wybraną organizacją goszczącą i zgłoś swoją kandydaturę.
Na tym etapie musisz dobrze uzasadnić swoją kandydaturę. Pewnie zostaniesz także
poproszony o nadesłanie różnych dokumentów, najczęściej CV i listu motywacyjnego.
Wyślij wszystko, co trzeba i cierpliwie czekaj.

•Formalności
•Kolejny krok to formalności i przygotowania: podpisanie umowy, wyrobienie paszportu,
załatwienie wizy, a czasem także szczepień. Przed wyjazdem uczestniczyć będziesz także
w szkoleniu informacyjnym dla wolontariuszy – zorganizuje je organizacja wysyłająca,
a Tobie pomoże ono w odpowiednim przygotowaniu do wyjazdu.

•Wniosek
•Jeśli otrzymałeś pozytywną odpowiedź, czas na wypełnienie wniosku. Zajmą się tym
wspólnie organizacja goszcząca i wysyłająca, a następnie złożą wniosek do Narodowej
Agencji. Wniosek należy złożyć w jednym z trzech terminów, a od momentu jego złożenia
do rozpoczęcia projektu muszą upłynąć co najmniej trzy miesiące.
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Moja historia *
Wolontariat stał się realizacją moich marzeń. Ciężko jest mi opisać w kilku zdaniach moje doświadczenia,
a gdybym chciała opowiedzieć je szczegółowo, to opowieść pewnie nie miałaby końca. To przygoda pełna
wspaniałych i trudnych momentów, z których każdy jest niezapomnianą lekcją życia. Przyjechałam na Sycylię
w październiku. Dokładniej do małego miasteczka Mussomeli ukrytego wśród sycylijskich wzgórz. To miejsce,
które można określić stwierdzeniem „in the middle of nowhere”. Każdego dnia po przebudzeniu obserwowałam
z kubkiem kawy w ręku niesamowitą panoramę zastanawiając się, co przyniesie nowy dzień. (…)
W ramach wolontariatu pracowałam w miejscowym domu
dziecka (który stał się moim drugim domem), w ośrodku
dla osób umysłowo niepełnosprawnych oraz w trzech
szkołach podstawowych. Stwierdzenie „pracowałam“
wydaje mi się wyolbrzymione. Z dziećmi grałam
w piłkarzyki, oglądałam bajki, składałam origami czy
lepiłam pierogi. Uwielbiałam spędzać z nimi popołudnia!
Z biegiem czasu stały się dla mnie jak rodzeństwo.
Wyzwaniem było kreatywne zorganizowanie czasu
osobom niepełnosprawnym. Przed przyjazdem obawiałam
się, że sobie nie poradzę. Jednak zostałam tak serdecznie
przez nich przyjęta, że bardzo szybko poczułam się
w ośrodku swobodnie. Podczas pracy z moimi niepełnosprawnymi przyjaciółmi każdego dnia przypominałam
sobie co jest dla mnie w życiu ważne. Prawdę mówiąc, to oni inspirowali mnie bardziej, niż ja ich. Swoim
uśmiechem zawsze motywowali mnie do działania. W szkołach prowadziłam lekcje języka angielskiego,
organizowałam gry i zabawy dla młodszych dzieci oraz warsztaty plastyczne dla starszych uczniów. (…)

Gdzie odbył się wolontariat?
……………………………………………………………………..……………………
Czego dotyczył wolontariat?
…………………………………………………………………………………………..
Jakie działania podejmował wolontariusz?
…………………………………………………………………………………………..
Jakie opinie o wolontariacie przedstawia tekst?
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..

Tekst: Agnieszka Kopczyńska

Mój wolontariat to projekt długoterminowy – ośmiomiesięczny – w toskańskim mieście Prato. To drugie, zaraz
po Florencji, największe miasto Toskanii (…). Realizuję mój projekt razem z dwoma innymi wolontariuszami, jest
to Ksenia z Rosji i Csaba z Węgier. Pracujemy w Officina Giovani, która jest Filią Młodzieżową w Comune di
Prato (Urząd Miasta). Officina Giovani zajmuje się organizowaniem koncertów, spektakli teatralnych,
warsztatów, laboratoriów dla młodzieży, czyli w skrócie polityką kulturalną miasta obejmującą młodych ludzi.
(…)
Moim zadaniem w Officina Giovani jest pomoc
w organizacji laboratorium filmowego. Są to nieformalne
zajęcia z profesjonalnymi filmowcami przy współtworzeniu
serialu internetowego. Młodzież zaczyna od napisania
scenariusza, a następnie w całości realizuje projekt filmowy
przy pomocy nauczycieli. Oprócz tego sama realizuję także
swoje laboratorium – jest to CineChat, dyskusyjny klub
filmowy w języku angielskim. Skupiam się na kinie, bo
jestem studentką Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego (…).

Gdzie odbył się wolontariat?
……………………………………………………………………..……………………
Czego dotyczył wolontariat?
…………………………………………………………………………………………..
Jakie działania podejmował wolontariusz?
…………………………………………………………………………………………..
Jakie opinie o wolontariacie przedstawia tekst?
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..

EVS to nieformalna szkoła życia. Jedyna taka możliwość, żeby nauczyć się żyć w innym kraju, organizować tam
swój czas i swoje życie, sprawdzić siebie w zupełnie nowym środowisku. Dla mnie to bieg przez przeszkody, który
wygrywam już w połowie mojego pobytu. Przyjaźnie, niezwykle piękne zwiedzone miejsca, pyszne wino i włoskie
jedzenie! To wszystko stało się teraz częścią mnie i mojego bagażu doświadczeń.
Kasia
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Nasz EVS odbywa się w stolicy Madery, Funchal (czyt. funsz’al). Miejsce pracy znajduje się w samym centrum
miasta, przy głównym placu, tuż obok ratusza i dawnego pałacu biskupów.
Gdzie odbył się wolontariat?
……………………………………………………………………..……………………
Czego dotyczył wolontariat?
…………………………………………………………………………………………..
Jakie działania podejmował wolontariusz?
…………………………………………………………………………………………..
Jakie opinie o wolontariacie przedstawia tekst?
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..

Projekt dotyczy rozwoju turystyki i promocji dawnego
kompleksu jezuickiego i jest zarządzany przez
Stowarzyszenie Studentów Uniwersytetu Maderskiego
(Associação Académica da UMa). Dawne kolegium, które
stanowi centrum całego projektu, jest obecnie siedzibą
rektoratu
uniwersytetu.
Naszym
zadaniem
jest
udostępnianie
tego
miejsca
turystom,
poprzez
organizowanie wycieczek po całym kompleksie, tworzenie
materiałów promocyjnych (książek, artykułów, ulotek,
tłumaczeń itp.) oraz organizowanie różnego rodzaju
wydarzeń (wystawy, koncerty fado, promocje książek i in.).

Praca jest niezwykle interesująca i rozwijająca, ale też całkiem wymagająca, ponieważ wymusza bezpośredni
kontakt z ludźmi (turyści). Niemniej jest także czas na obowiązki bardziej naukowe, takie jak pisanie tekstów czy
tłumaczeń. Co warte podkreślenia, projekt cały czas się rozwija, a my mamy możliwość realnie wpływać na jego
kształt.(…)
Nasz projekt trwa 10 miesięcy, ale już po pierwszych 3 miesiącach możemy śmiało stwierdzić, że wolontariat
tutaj był strzałem w dziesiątkę, zarówno pod względem rozwoju osobistego (m.in. dzięki kontaktowi
z Portugalczykami oraz turystami mamy możliwość, a wręcz przymus, rozwijania naszych umiejętności
językowych), jak i środowiska pracy. Jest ciepło, ciekawie oraz… smacznie! (…)
Katarzyna, Krzysztof

18 października rozpoczęłam swoją przygodę jako wolontariuszka w Fundacji SMART, która mieści się w Sofii.
Dlaczego wybrałam akurat Bułgarię? Być może dlatego, że nigdy tu nie byłam. Lubię odkrywać nowe miejsca,
a Sofia, gdzie czuć bałkański klimat i która jest dużym, żywym miastem, wydawała się wręcz idealna.
Po krótkim szoku kulturowym szybko doszłam do siebie
i rozpoczęłam swoje obowiązki w Fundacji. Wraz
z dwójką wolontariuszy i jednocześnie moich
współlokatorów: Edvardsem z Łotwy i Fatimą z Hiszpanii
rozpoczęliśmy nasze działania od przygotowania lalek na
warsztaty. Wykonanie 30 lalek plus około 120 toreb na
nie zajęło nam właściwie cały pierwszy tydzień. Oprócz
tego pomagamy w przygotowaniu konferencji
i treningów, a także sami bierzemy w nich udział, przy
czym jedną z najważniejszych części jest oczywiście lunch
break :) Od kilku dni jest z nami ostatni, czwarty
wolontariusz – Lukas z Niemiec i wreszcie jesteśmy
w komplecie. (…)

Gdzie odbył się wolontariat?
……………………………………………………………………..……………………
Czego dotyczył wolontariat?
…………………………………………………………………………………………..
Jakie działania podejmował wolontariusz?
…………………………………………………………………………………………..
Jakie opinie o wolontariacie przedstawia tekst?
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..

Remontowaliśmy centrum młodzieżowe, gdzie później, od kwietnia organizować będziemy różne zajęcia dla
dzieciaków. Szykuje się sporo ciekawych warsztatów do przeprowadzenia. Rozpoczęłam też wolontariat
w obozie dla uchodźców, mam z dzieciakami (głównie z Syrii i Iraku) zajęcia z gotowania – bardzo ciekawe
doświadczenie.
Joanna

* wszystkie historie pochodzą ze strony internetowej www.bonafides.pl
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Erasmus+ dla wszystkich

Zadanie nr 4

Mobilna młodzież

GŁÓWNE
DZIAŁANIA

TYTUŁ
PROJEKTU
CZAS
TRWANIA

Scenariusz 3

CELE
REALIZACJI

PARTNER

TEMAT
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Zadanie nr 5

Analiza SWOT

Słabe strony

Możliwości

Zagrożenia
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Zagrożenia

Możliwości

Słabe strony

Mocne strony

Mocne strony
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Scenariusz 3

Erasmus+ dla wszystkich

Materiał pomocniczy nr 3

Dokumentacja Europass
Aby ułatwić wszystkim Europejczykom sporządzanie swojego CV, a także przedstawienie innych
umiejętności i kwalifikacji, stworzone zostało portfolio pięciu dokumentów Europass, które pozwalają
na ich prezentację w sposób jasny i zrozumiały zarówno w kraju pochodzenia, jak i w całej Europie.
W skład Europassu wchodzą dwa dokumenty, które możesz wypełnić sam (CV oraz Paszport
Językowy) i trzy wydawane przez instytucje szkoleniowe lub edukacyjne (Europass – Mobilność,
Suplement do Dyplomu oraz Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe).
Europejskie CV
Przygotowanie swojego CV na pierwszy rzut oka wydaje się
zadaniem nieszczególnie skomplikowanym, jednak bardzo szybko
mogą pojawić się pierwsze problemy. Jak w sposób jasny
i przejrzysty opisać swoje doświadczenie zawodowe i wykształcenie? Jak efektywnie zaprezentować
dodatkowe umiejętności i kompetencje? Najlepszą odpowiedzią na te i inne pytanie będzie
skorzystanie z gotowego formularza Europass lub wypełnienie Europejskiego CV on-line. Dlatego też
koniecznie wejdź na stronę internetową www.europass.cedefop.europa.eu/pl/home. Znajdziesz tam
formularze CV, przykładowe wypełnione już dokumenty, szczegółowy instruktaż oraz – co
najciekawsze – kreator działający w trybie on-line, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez proces
tworzenia CV wyświetlając dodatkowe wskazówki i ułatwienia. Gotowe CV będziesz mógł zapisać
w dostępnych formatach i wydrukować, będziesz miał także możliwość zaktualizowania zapisanego
wcześniej dokumentu. Masz także pewność, że tak stworzone CV będzie czytelne i będzie wyglądać
profesjonalnie.
Paszport Językowy
„Znajomość języka angielskiego – zaawansowana. Język francuski – podstawowy.” Znasz takie
stwierdzenia? Pewnie nie raz widziałeś je w CV albo nawet stosowałeś. Tylko czy one tak naprawdę
coś tłumaczą? Chyba jednak nie. Każdemu trudno jest obiektywnie ocenić swoje umiejętności
językowe oraz opisać je w taki sposób, żeby osoba czytająca CV nie miała wątpliwości, jaki jest nasz
poziom wiedzy. W takiej sytuacji nieocenioną pomocą służy kolejny dokument Europass – Paszport
Językowy, czyli narzędzie samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych.
Podstawową zaletą Paszportu jest podział naszych kompetencji językowych na pięć grup: rozumienie
(z podziałem na słuchanie i czytanie), mówienie (w skład którego wchodzi porozumiewanie się
i samodzielne wypowiadania się) oraz pisanie. Powodem tego podziału jest fakt, że nie zawsze nasze
umiejętności są takie same w odniesieniu do wszystkich powyższych grup.
W zależności od indywidualnego doświadczenia i kompetencji czasem wypowiadanie się nie przynosi
nam większych problemów, ale za to pisanie idzie już gorzej albo czytamy świetnie, lecz samodzielne
wypowiadanie się to już zupełnie nie nasza bajka. Aby dokładnie określić nasze umiejętności w każdej
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
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z powyższych grup, skorzystać powinniśmy z tabeli samooceny
opartej na Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.
System ten pozwala na przyporządkowanie naszych
umiejętności do jednej z sześciu grup (poziom podstawowy: A1
lub A2, poziom samodzielności: B1 lub B2 oraz poziom
biegłości: C1 lub C2), a możliwość taką daje dokładny opis
zamieszczony w tabeli samooceny.

Aby dokładnie zapoznać się z tabelą
samooceny umiejętności językowych,
zobaczyć formularz Paszportu Językowego,
przykładowe wypełnione dokumenty
i skorzystać z kreatora on-line, wejdź na
stronę internetową
www.europass.cedefop.europa.eu.

Ponadto za kolejny atut Paszportu Językowego uznać należy możliwość zamieszczenia w nim Twojego
doświadczenia językowego i interkulturalnego. Nie od dziś wiadomo, że kompetencje językowe
potwierdzają nie tylko dyplomy i certyfikaty, ale też doświadczenie. Co więc wpisać można w tej
kolumnie? Na przykład fakt, że część naszej rodziny mieszka za granicą i komunikujemy się z nimi
w języku obcym albo że podczas wolontariatu w jednym z unijnych krajów rozmawialiśmy
z pozostałymi wolontariuszami w jeszcze innym języku.
Europass – Mobilność, Suplement do Dyplomu oraz Suplement do Dyplomu Potwierdzającego
Kwalifikacje Zawodowe
Pozostałe trzy dokumenty wchodzące w skład portfolio Europass wydawane są przez upoważnione
do tego instytucje edukacyjne lub szkoleniowe – nie możesz przygotować ich samodzielnie.
Europass – Mobilność potwierdza Twoje kwalifikacje zdobyte podczas pobytu w innym kraju Unii
Europejskiej, na przykład w celu odbycia praktyki, wolontariatu lub części nauki. Dokument
przygotowują organizacje zaangażowane w Twój wyjazd (organizacja wysyłająca i przyjmująca), które
kierują odpowiedni wniosek do Krajowego Centrum Europass.
Suplement do Dyplomu to z kolei dokument zawierający informacje o kwalifikacjach zdobytych
podczas studiów wyższych. Uzupełnia on dane zawarte w dyplomie, a wydawany jest absolwentom
szkół wyższych wraz z dyplomem ukończenia studiów. Natomiast Suplement do Dyplomu
Potwierdzającego Kwalifikacja Zawodowe otrzymać może osoba, która ukończyła kształcenie
i szkolenie zawodowe – potwierdzi on uzyskaną wiedzę.
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Curriculum Vitae

INFORMACJE OSOBISTE

Elżbieta Maria Kowalska
ul. Krakowska 12/68, 35-064 Rzeszów (Polska)
+ 48 225561787

+48 6912345679

elzbieta.kowalska@wwp.pl
Skype elsa.kowalska
Płeć Kobieta | Data urodzenia 02 kwietnia 1966 | Narodowość polska

STANOWISKO O JAKIE SIĘ
UBIEGASZ

Księgowość

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
marzec 2003 - grudzień 2012

Główna księgowa
Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
- zarządzanie działem księgowym i finansowym
- prowadzenie pełnej księgowości firmy
- przygotowywanie raportów wewnętrznych, bilansów rocznych
- sporządzanie sprawozdań finansowych
- sporządzanie deklaracji podatkowych oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych
- nadzór nad księgowością płacową
- sporządzanie budżetów i kontrola ich wykonania
- współpraca z instytucjami zewnętrznymi i Zarządem

luty 1998 - grudzień 1998

Księgowa
Teatr „Maska”, ul. Mickiewicza 13, 35-604 Rzeszów
- księgowanie wyciągów bankowych,
- księgowanie faktur kosztowych
- kontrola zobowiązań krajowych i zagranicznych
- uzgadnianie sald rozrachunkowych
- nadzór nad środkami trwałymi - prowadzenie tabel amortyzacyjnych
- fakturowanie

01 maja 1984 - 31 stycznia 1988

Młodsza księgowa
Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
- ewidencja operacji gospodarczych
- wystawianie faktur sprzedaży oraz przygotowywanie płatności
- sporządzanie zestawień obrotów i sald
- miesięczna weryfikacja stanu rozrachunków
- raporty dla klientów

WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE
SZKOLENIA
Obecnie

Prawo podatkowe i bilansowe
Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Stowarzyszenia Księgowych
najnowsze zmiany w przepisach prawnych

wrzesień 2003 - październik 2003

Seria kursów: Zarządzanie czasem, Kontakt z klientem
BRC Training Sp.zoo , Warszawa– firma szkoleniowa
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Planowanie własnego czasu, ustalanie priorytetów, planowanie czasu zespołu,
Aktywne słuchanie, rozwiązywanie problemów, kontakt z trudnym klientem
marzec 2001 - listopad 2001

Magister ekonomii
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Ekonomia matematyczna, rachunkowość, makroekonomia, mikroekonomia, ekonometria, statystyka,
finanse i bankowość, podstawy organizacji i zarządzania, programowanie rozwoju
społecznoekonomicznego, podstawy przedsiębiorczości, prawo, polityka ekonomiczna,
prognozowanie i symulacje, finanse publiczne itp.

UMIEJĘTNOŚCI
Język ojczysty

polski

Inne języki

ROZUMIENIE

rosyjski

MÓWIENIE

PISANIE

Słuchanie

Czytanie

Porozumiewanie się

Samodzielne
wypowiadanie się

C2

B2

C2

C2

B2

Poziomy: A1/2: podstawowy - B1/2: średni - C1/2 zaawansowany
Europejski system opisu kształcenia językowego

Umiejętności komunikacyjne

łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność rozwiązywania problemów, dobra
komunikacjanabyte dzięki szkoleniom i doświadczeniu w zarządzaniu zespołem

Umiejętności organizacyjne /
kierownicze

- zarządzanie 5-osobowym zespołem księgowych, umiejętność organizowania pracy swojej i innych –
nabyte w pracy jako główna księgowa
- umiejętność zarządzania czasem – nabyta w trakcie kursu i pracy w księgowości
- umiejętność planowania i ustalania celów

Umiejętności zawodowe
Umiejętności obsługi komputera

Prawo jazdy

obsługa programów księgowych serii Symfonia, SAP
obsługa komputera PC z systemem Windows

B
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INFORMACJE OSOBISTE

imię i nazwisko:
adres:
tel.:

tel. kom.:

e-mail:
strona www:
komunikator internetowy:
Płeć:
STANOWISKO O JAKIE SIĘ
UBIEGASZ
STANOWISKO / ZAWÓD
PREFEROWANE MIEJSCE
ZATRUDNIENIA/ CHARAKTER
PRACY
STUDIA NA JAKIE SKŁADASZ
PODANIE

| Data urodzenia:

| Narodowość :

wpisz nazwę stanowiska o jakie aplikujesz / zawód / miejsce zatrudnienia / charakter pracy / studia na
jakie składasz podanie (usuń opisy w lewej kolumnie, które Cię nie dotyczą):

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
wpisz daty (od - do)

zawód lub zajmowane stanowisko:
nazwa i adres pracodawcy:
podstawowy zakres wykonywanych prac i obowiązków:
typ działalności lub sektor:

wpisz daty (od - do)

zawód lub zajmowane stanowisko:
nazwa i adres pracodawcy:
podstawowy zakres wykonywanych prac i obowiązków:
typ działalności lub sektor:

WYKSZTAŁCENIE I ODBYTE
SZKOLENIA
wpisz daty (od - do)

nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji:
nazwa i adres instytucji edukacyjnej / szkoleniowej:
podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe:

wpisz daty (od - do)

nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji:
nazwa i adres instytucji edukacyjnej / szkoleniowej:
podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe:
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UMIEJĘTNOŚCI
Język ojczysty
Inne języki

ROZUMIENIE

Słuchanie

Wpisz język, który znasz:

MÓWIENIE

Czytanie

poziom znajomości:

poziom znajomości:

Porozumiewanie się
poziom znajomości:

PISANIE

Samodzielne
wypowiadanie się
poziom znajomości:

poziom znajomości:

Wpisz nazwę certyfikatu językowego. Dodaj poziom językowy, jeśli znasz:

Wpisz język, który znasz:

poziom znajomości:

poziom znajomości:

poziom znajomości:

poziom znajomości:

poziom znajomości:

Wpisz nazwę certyfikatu językowego. Dodaj poziom językowy, jeśli znasz:

Poziomy: A1/2: podstawowy - B1/2: średni - C1/2 zaawansowany
Europejski system opisu kształcenia językowego/tabela samooceny umiejętności językowych

Umiejętności komunikacyjne

Wpisz swoje umiejętności komunikacyjne. Opisz w jaki sposób zostały zdobyte. Przykład:

Umiejętności organizacyjne /
kierownicze

Wpisz swoje umiejętności organizacyjne / kierownicze. Opisz w jaki sposób zostały zdobyte. Przykład:

Umiejętności zawodowe

Wpisz umiejętności zawodowe nie wymienione w inny miejscu. Opisz w jaki sposób zostały zdobyte.

Umiejętności obsługi komputera

Inne umiejętności

▪ dobre umiejętności komunikacyjne zdobyte poprzez doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika sprzedaży

▪ umiejętności przywódcze (aktualnie odpowiedzialny za pracę 10 osobowego zespołu)

Przykład:
▪ dobra znajomość procesów kontroli jakości (aktualnie odpowiedzialny/na za audyt jakościowy)

Wpisz swoje umiejętności obsługi komputera. Opisz w jaki sposób zostały zdobyte. Przykład:
▪ dobra znajomość narzędzi Microsoft Office™ tools

Wpisz pozostałe istotne umiejętności nie wymienione w innym miejscu. Opisz w jaki sposób zostały
zdobyte. Przykład:
▪ stolarstwo

Prawo jazdy

Wpisz posiadane kategorie prawa jazdy. Przykład:
▪ Kategoria B
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Wpisz Imię(ona) Nazwisko(a)

INFORMACJE DODATKOWE
Publikacje
Prezentacje
Projekty
Konferencje
Seminaria
Dyplomy i nagrody
Członkostwo
Referencje

Klauzula o przetwarzaniu danych
osobowych

Wpisz odpowiednio: publikacje, prezentacje, projekty, konferencje, seminaria, dyplomy i nagrody,
członkostwo, referencje. Usuń opisy w lewej kolumnie, które Cię nie dotyczą.

Przykład publikacji:
▪ Jak napisać dobre CV, New Associated Publishers, London, 2002.
Przykład projektu:
▪ Devon new public library. Principal architect in charge of design, production, bidding and construction supervision
(2008-2012).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich
poprawiania.”

ZAŁĄCZNIKI
Wpisz listę dokumentów stanowiących załączniki do Twojego CV. Przykłady:
▪ kopie / odpisy świadectw i dyplomów;
▪ pochwały dotyczące pracy lub staży;
▪ publikacje lub badania.

UWAGA:
- wypełnianie wszystkich pól nie jest obowiązkowe. Należy usunąć te, która nas nie dotyczą;
- w części dotyczącej doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia i odbytych szkoleń poszczególne elementy należy opisywać oddzielnie – zaczynając od
najbardziej aktualnego;
- wiersze dotyczące doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia można powielać potrzebną liczbę razy;
- przy określaniu umiejętności językowych skorzystaj z tabeli samooceny umiejętności językowych, a w razie potrzeby dodaj kolejne wiersze;
- wejdź na stroną internetową https://europass.cedefop.europa.eu i skorzystaj z edytora on-line!
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Paszport Językowy
Elżbieta Maria Kowalska
Język ojczysty

Inne języki

polski

rosyjski, angielski

rosyjski
Samoocena umiejętności językowych
Rozumienie

Słuchanie

Mówienie

Czytanie

Porozumiewanie się

Pisanie

Samodzielne
wypowiadanie się

Pisanie

C2

B2

C2

C2

B2

Poziom biegłości

Poziom samodzielności

Poziom biegłości

Poziom biegłości

Poziom samodzielności

Doświadczenia językowe i interkulturalne
Opis

Czas trwania

Część rodziny pochodzi z Rosji, rozmawiam z nimi wyłącznie po rosyjsku.
Nauka jęz. rosyjskiego w szkole podstawowej, średniej i na studiach.

1978–1991

angielski
Samoocena umiejętności językowych
Rozumienie

Słuchanie

Mówienie

Czytanie

Porozumiewanie się

Pisanie

Samodzielne
wypowiadanie się

Pisanie

B1

B2

B1

B1

B2

Poziom samodzielności

Poziom samodzielności

Poziom samodzielności

Poziom samodzielności

Poziom samodzielności

Doświadczenia językowe i interkulturalne
Opis

Czas trwania

* Wskaż poziom biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) jeśli jest to określone na
świadectwie lub dyplomie.
Dokument Europass Paszport Językowy jest częścią Europejskiego Portfolia Językowego opracowanego przez Radę Europy
(www.coe.int/portfolio).
© Unia Europejska oraz Rada Europy, 2004-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Elżbieta Maria Kowalska

Używanie języków podczas studiów lub szkolenia: Nauka jęz. angielskiego w liceum i na studiach.
Używanie języków podczas życia lub podróży zagranicznych: Pobyt prywatny w USA porozumiewanie się w codziennym życiu, w sklepie, w hotelu, w restauracji, a także ze znajomymi
Amerykanami.

1981–1991

styczeń 2003–marzec 2003

* Wskaż poziom biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) jeśli jest to określone na
świadectwie lub dyplomie.
Dokument Europass Paszport Językowy jest częścią Europejskiego Portfolia Językowego opracowanego przez Radę Europy
(www.coe.int/portfolio).
© Unia Europejska oraz Rada Europy, 2004-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Rozumienie

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego - Tabela samooceny
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Poziom podstawowy

Poziom podstawowy

Poziom samodzielności

Poziom samodzielności

Poziom biegłości

Poziom biegłości

Potrafię zrozumieć znane mi słowa i
bardzo podstawowe wyrażenia
dotyczące mnie osobiście, mojej
rodziny i bezpośredniego otoczenia,
gdy tempo wypowiedzi jest wolne a
wymowa wyraźna.

Potrafię zrozumieć wyrażenia i
najczęściej używane słowa, związane
ze sprawami dla mnie ważnymi (np.
podstawowe informacje dotyczące
mnie i mojej rodziny, zakupów,
miejsca i regionu zamieszkania,
zatrudnienia). Potrafię zrozumieć
główny sens zawarty w krótkich,
prostych komunikatach i
ogłoszeniach.

Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte
w jasnej, sformułowanej w standardowej
odmianie języka wypowiedzi na znane mi
tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu
wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne
wątki wielu programów radiowych i
telewizyjnych traktujących o sprawach
bieżących lub o sprawach interesujących
mnie prywatnie lub zawodowo – wtedy,
kiedy te informacje są podawane
stosunkowo wolno i wyraźnie.

Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi
i wykłady oraz nadążać za
skomplikowanymi nawet wywodami –
pod warunkiem, że temat jest mi w
miarę znany. Rozumiem większość
wiadomości telewizyjnych i programów
o sprawach bieżących. Rozumiem
większość filmów w standardowej
odmianie języka.

Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet
jeśli nie są one jasno skonstruowane i
kiedy związki logiczne są w nich
jedynie implikowane, a nie wyrażone
bezpośrednio. Bez większych
trudności rozumiem programy
telewizyjne i filmy.

Nie mam żadnych trudności ze
zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi
mówionej – słuchanej „na żywo” czy
odbieranej za pośrednictwem mediów –
nawet przy szybkim tempie mówienia
rodzimego użytkownika języka, pod
warunkiem jednak, iż mam trochę
czasu, by przyzwyczaić się do nowego
akcentu.

Rozumiem znane nazwy, słowa i
bardzo proste zdania, np.: na tablicach
informacyjnych i plakatach lub w
katalogach.

Potrafię czytać bardzo krótkie, proste
teksty. Potrafię znaleźć konkretne,
przewidywalne informacje w prostych
tekstach dotyczących życia
codziennego, takich jak ogłoszenia,
reklamy, prospekty, karty dań,
rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie,
proste listy prywatne.

Rozumiem teksty składające się głównie
ze słów najczęściej występujących,
dotyczących życia codziennego lub
zawodowego. Rozumiem opisy
wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w
prywatnej korespondencji.

Czytam ze zrozumieniem artykuły i
reportaże dotyczące problemów
współczesnego świata, w których
piszący prezentują określone
stanowiska i poglądy. Rozumiem
współczesną prozę literacką.

Rozumiem długie i złożone teksty
informacyjne i literackie, dostrzegając i
doceniając ich zróżnicowanie pod
względem stylu. Rozumiem artykuły
specjalistyczne i dłuższe instrukcje
techniczne, nawet te niezwiązane z
moją dziedziną.

Rozumiem z łatwością praktycznie
wszystkie formy języka pisanego,
włączając w to abstrakcyjne lub
językowo skomplikowane teksty, takie
jak podręczniki, artykuły specjalistyczne
i dzieła literackie.

Potrafię brać udział w rozmowie pod
warunkiem, że rozmówca jest gotów
powtarzać lub inaczej formułować
swoje myśli, mówiąc wolniej oraz
pomagając mi ująć w słowa to, co
usiłuję opowiedzieć. Potrafię
formułować proste pytania dotyczące
najlepiej mi znanych tematów lub
najpotrzebniejszych spraw – i
odpowiadać na tego typu pytania.

Potrafię brać udział w zwykłej,
typowej rozmowie wymagającej
prostej i bezpośredniej wymiany
informacji na znane mi tematy.
Potrafię sobie radzić w bardzo
krótkich rozmowach towarzyskich,
nawet jeśli nie rozumiem
wystarczająco dużo, by samemu
podtrzymać rozmowę.

Potrafię sobie radzić w większości
sytuacji, w których można się znaleźć w
czasie podróży po kraju lub regionie,
gdzie mówi się danym językiem. Potrafię
- bez uprzedniego przygotowania –
włączać się do rozmów na znane mi
tematy prywatne lub dotyczące życia
codziennego (np. rodziny,
zainteresowań, pracy, podróżowania i
wydarzeń bieżących).

Potrafię się porozumiewać na tyle
płynnie i spontanicznie, że mogę
prowadzić dość swobodne rozmowy z
rodzimymi użytkownikami języka.
Potrafię brać czynny udział w
dyskusjach na znane mi tematy,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc
swoich poglądów.

Potrafię się wypowiadać płynnie i
spontanicznie, bez zbyt widocznego
namyślania się w celu znalezienia
właściwych sformułowań. Potrafię
skutecznie porozumiewać się w
kontaktach towarzyskich i sprawach
zawodowych. Potrafię precyzyjnie
formułować swoje myśli i poglądy,
zręcznie nawiązując do wypowiedzi
rozmówców.

Potrafię bez żadnego wysiłku brać
udział w każdej rozmowie czy dyskusji.
Dobrze znam i odpowiednio stosuję
wyrażenia idiomatyczne i potoczne.
Wyrażam się płynnie, subtelnie
różnicując odcienie znaczeń. Jeśli
nawet miewam pewne problemy z
wyrażeniem czegoś, potrafię tak
przeformułowywać swoje wypowiedzi,
że rozmówcy są właściwie nieświadomi
moich braków.

Potrafię używać prostych wyrażeń i
zdań, aby opisać miejsce, gdzie
mieszkam oraz ludzi, których znam.

Potrafię posłużyć się ciągiem
wyrażeń i zdań, by w prosty sposób
opisać swoją rodzinę, innych ludzi,
warunki życia, swoje wykształcenie,
swoją obecną i poprzednią pracę.

Potrafię łączyć wyrażenia w prosty
sposób, by opisywać przeżycia i
zdarzenia, a także swoje marzenia,
nadzieje i ambicje. Potrafię krótko
uzasadniać i objaśniać własne poglądy i
plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i
opowiadać przebieg akcji książek czy
filmów, opisując własne reakcje i
wrażenia.

Potrafię formułować przejrzyste,
rozbudowane wypowiedzi na różne
tematy związane z dziedzinami, które
mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój
punkt widzenia w danej kwestii oraz
podać argumenty za i przeciw
względem możliwych rozwiązań.

Potrafię formułować przejrzyste i
szczegółowe wypowiedzi dotyczące
skomplikowanych zagadnień, rozwijać
w nich wybrane podtematy lub
poszczególne kwestie i kończyć je
odpowiednią konkluzją.

Potrafię przedstawić płynny, klarowny
wywód lub opis sformułowany w stylu
właściwym dla danego kontekstu w
sposób logiczny i skuteczny, ułatwiając
odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie
najważniejszych kwestii.

Potrafię napisać krótki, prosty tekst na
widokówce, np. z pozdrowieniami z
wakacji. Potrafię wypełniać formularze
(np. w hotelu) z danymi osobowymi,
takimi jak nazwisko, adres,
obywatelstwo.

Potrafię pisać krótkie i proste notatki
lub wiadomości wynikające z
doraźnych potrzeb. Potrafię napisać
bardzo prosty list prywatny, na
przykład dziękując komuś za coś.

Potrafię pisać proste teksty na znane mi
lub związane z moimi zainteresowaniami
tematy. Potrafię pisać prywatne listy,
opisując swoje przeżycia i wrażenia.

Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe
teksty na dowolne tematy związane z
moimi zainteresowaniami. Potrafię
napisać rozprawkę lub opracowanie,
przekazując informacje lub rozważając
argumenty za i przeciw. Potrafię pisać
listy, podkreślając znaczenie, jakie
mają dla mnie dane wydarzenia i
przeżycia.

Potrafię się wypowiadać w
zrozumiałych i dobrze zbudowanych
tekstach, dosyć szeroko
przedstawiając swój punkt widzenia.
Potrafię pisać o złożonych
zagadnieniach w prywatnym liście, w
rozprawce czy opracowaniu,
podkreślając kwestie, które uważam
za najistotniejsze. Potrafię dostosować
styl tekstu do potencjalnego
czytelnika..

Potrafię pisać płynne, zrozumiałe teksty,
stosując odpowiedni w danym
przypadku styl. Potrafię pisać o
złożonych zagadnieniach w listach,
opracowaniach lub artykułach,
prezentując poruszane problemy
logicznie i skutecznie, tak by ułatwić
odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie
najważniejszych kwestii. Potrafię pisać
streszczenia i recenzje prac
specjalistycznych i utworów literackich.

Słuchanie

Mówienie

Czytanie

Porozumiewani
e się

Pisanie

Samodzielne
wypowiadanie
się

Pisanie

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: © Rady Europy

© Unia Europejska oraz Rada Europy, 2004-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Strona 3 / 3

Paszport Językowy
imię i nazwisko:

język ojczysty:

inne języki:

język:
Samoocena umiejętności językowych
Rozumienie

Mówienie

Pisanie

Słuchanie

Czytanie

Porozumiewanie się

Samodzielne
wypowiadanie się

Pisanie

wpisz poziom (np. B1):

wpisz poziom (np. C1):

wpisz poziom (np. B2):

wpisz poziom (np. A2):

wpisz poziom (np. A1):

wpisz etykietę poziomu (np.
poziom samodzielności):

wpisz etykietę poziomu (np.
poziom biegłości):

wpisz etykietę poziomu (np.
poziom samodzielności):

wpisz etykietę poziomu (np.
poziom podstawowy):

wpisz etykietę poziomu (np.
poziom podstawowy):

Świadectwa i dyplomy
Tytuł
nazwa świadectwa lub dyplomu:

Nazwa instytucji wydającej
nazwa organu przyznającego:

Data
datą wydania:

Poziom*
poziom:

Doświadczenia językowe i interkulturalne
Opis
Np. używanie języków podczas studiów lub szkolenia / Używanie języków w pracy / Używanie
języków podczas życia lub podróży zagranicznych / Pośredniczenie pomiędzy językami

Czas trwania
wpisz daty (od - do):

* Wskaż poziom biegłości językowej wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) jeśli jest to
określone na świadectwie lub dyplomie.
Dokument Europass Paszport Językowy jest częścią Europejskiego Portfolia Językowego opracowanego przez
© Unia Europejska oraz Rada Europy, 2004-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – KATOWICE

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice wchodzi w skład ogólnoeuropejskiej sieci
informacyjnej, zarządzanej przez Komisję Europejską. W skład sieci wchodzi ponad 500 instytucji,
które prowadząc Punkty Informacji Europejskiej, zobowiązały się do przybliżania tematyki Unii
Europejskiej jej obywatelom. Dzięki podejmowanym przez nie działaniom każdy może dowiedzieć się,
jakie są priorytety funkcjonowania Unii Europejskiej, jakie prawa przysługują mieszkańcom 28 krajów
członkowskich oraz jak mogą oni skorzystać z wielu przywilejów i możliwości, które daje zjednoczona
Europa.
Punkty organizują i włączają się w rozmaite wydarzenia związane z Unią Europejską. Propagują
aktywność obywatelską na poziomie lokalnym i regionalnym, zarówno poprzez własne działania, jak
i wspieranie wszelkich inicjatyw, które powoływane są do życia w europejskim kontekście. Ponadto
umożliwiają one wymianę poglądów pomiędzy Brukselą a każdym z nas – ich zadaniem jest bowiem
przekazywanie opinii o Unii Europejskiej osobom, które decydują o jej funkcjonowaniu. Punkty
Informacji Europejskiej Europe Direct stanowią łącznik pomiędzy Unią Europejską, jej instytucjami,
założeniami i działaniami a obywatelami zjednoczonej Europy. Punkty to pierwsza linia kontaktu,
pomost, którego zadaniem jest nie tylko informowanie, ale także włączenie wszystkich w unijną
dyskusję. Tak, aby stawała się ona nam coraz bliższa.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice prowadzony jest przez Fundację na Rzecz
Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, a swoimi działaniami
obejmuje całe województwo śląskie. Konsultanci Punktu odpowiadają na pytania dotyczące szeroko
rozumianego funkcjonowania Unii Europejskiej, ale przede wszystkim podejmują działania, których
celem jest dotarcie z wiedzą o zjednoczonej Europie do jak najszerszego grona odbiorców.
Prowadzone są lekcje europejskie we wszystkich typach szkół, a także wykłady, warsztaty, seminaria,
debaty i konferencje skierowane do różnych grup docelowych. Przedstawicieli Punktu można spotkać
podczas organizowanych stoisk informacyjnych, imprez plenerowych oraz innych wydarzeń. Ponadto
biorą oni udział w audycjach radiowych, piszą artykuły i wydają publikacje.
Wszystkie osoby zainteresowane szerzeniem wiedzy o Unii Europejskiej serdecznie zapraszamy do
współpracy.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel. 32 733 09 19 / fax 32 209 17 01
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
www.facebook.com/EDKatowice
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice

FUNDACJA VIRIBUS UNITIS

Fundacja VIRIBUS UNITIS za statutowe cele swojej działalności uznaje wspieranie edukacji
oraz rozwój samorządności wśród młodzieży. Prowadzi dwa punkty informacyjne: Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Katowice oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej
w Katowicach.
Celem działalności RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz
wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych (jednostką
zarządzającą), samorządem i organizacjami pozarządowymi. Ośrodek odpowiedzialny jest za
animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli
najważniejszych instytucji, organizacji oraz ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty
stają się okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście
regionalnym. Umożliwiają one również partnerom regionalnym wyrażanie opinii na temat oczekiwań
w zakresie wsparcia przez MSZ ich działań o charakterze międzynarodowym. Ponadto RODM
gromadzi materiały, bazy danych oraz opracowania z zakresu polskiej polityki zagranicznej, a także
prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną dla społeczności regionu.
Fundacja jest organizatorem corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych EDUKACJA, na których
prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski. Targi w ciągu minionych lat zdobyły uznanie tysięcy
uczniów i nauczycieli ze Śląska. Są one miejscem spotkań renomowanych szkół wyższych,
policealnych i zawodowych oraz instytucji wspierających edukację.
Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy
Europejskich. Była organizatorem wielu projektów z zakresu ekologii, edukacji, przedsiębiorczości
oraz samorządności. Projekt „Młodzi bliżej Funduszy” propagował wiedzę z zakresu Funduszy
Europejskich wśród młodzieży. Celem projektu „Z ekologią na Ty” było zwiększenie stanu
świadomości i wiedzy o działaniach związanych z ekologią w krajach Unii Europejskiej. Z kolei projekt
„Moja firma w mojej gminie” miał na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych wśród młodzieży ponadgimnazjalnej.
Fundacja realizuje także projekty informacyjno-promocyjne na zlecenie władz samorządowych
województwa śląskiego oraz podejmuje działania o charakterze międzynarodowym.
Zapraszamy do współpracy.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNTIS
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel./fax 32 209 17 01, 32 209 16 90
kom. 502 769 474
biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
www.facebook.com/fundacjaviribusunitis
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