Europejski Portal Młodzieżowy - droga do sukcesu.
Portal pojawił się w Internecie 26 maja 2004 roku. Powstał z inicjatywy Komisji
Europejskiej. Jest przeznaczony dla młodzieży. W tym celu twórcy portalu wyszukali
i opisali w 20 językach Unii Europejskiej ponad 10.000 stron internetowych. Portal
został opracowany przez młodych Europejczyków dla młodych Europejczyków.
Tutaj znajdziesz potrzebne informacje dotyczące studiów, pracy i wolontariatu za
granicą. Jeśli interesują Cię działalność obywatelska czy ciekawe podróżneznajdziesz coś dla siebie.
Zapis o utworzeniu Europejskiego Portalu Młodzieżowego znalazł się w wydanej w
roku 2001 Białej Księdze Komisji Europejskiej "Nowe impulsy dla młodzieży
europejskiej" zawierającej zarys współpracy w dziedzinach dotyczących młodzieży,
takich jak: uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym, informacja, wolontariat oraz
większa wiedza na temat młodzieży i jej zrozumienie.

Pięć głównych działów - wiele możliwości.
Nauka - coraz więcej studentów korzysta z możliwości podejmowania studiów za
granicą. Co kraj to inny system edukacyjny. Tutaj znajdziesz informacje dotyczące
kształcenia zawodowego, wyższego i dalszego, egzaminów i nadawania stopni
naukowych. Studia za granicą to nie tylko poprawa znajomości języka obcego, ale to
przede wszystkim obcowanie z inną kulturą, poznawanie ludzi z całego świata.
Praca - przychodzi kiedyś czas, że każdy ją zaczyna. Dlatego też dowiedz się jakie
masz prawa i jakie są twoje możliwości związane z pracę we własnym kraju lub za
granicą. Europejski Portal Młodzieżowy zawiera informacje o stażach, wskazówki jak
szukać pracy czy też informacje o pracy wakacyjnej.
Wolontariat/Wymiany - Chcesz pomagać innym ludziom, a na dodatek nauczyć się
czegoś nowego? Wolontariat pozwala na poznanie nowych ludzi i nowych kultur,
umożliwia zdobycie doświadczenia. Możesz wybrać wolontariat w innym kraju, lub
blisko domu.
Działalność obywatelska - Jesteś aktywnym obywatelem, a może chcesz nim zostać?
Wiesz czego potrzebujesz? Informacji? Szkoleń? Wiedzy jak i gdzie uczestniczyć?
Ten dział wskaże ci przydatne dokumenty, projekty i organizacje, dzięki którym
zostaniesz aktywnym obywatelem.
Europa w Podróży - Marzą ci się podróże? Nie wiesz jaki powinien być twój
pierwszy krok? Świat to takie małe miejsce, jest w zasięgu twojej ręki. Wykorzystaj
to! Europejski Portal Młodzieżowy oferuje praktyczne informacje o tym jak, gdzie
dotrzeć, gdzie się zatrzymać, nawet, jeśli masz bardzo skromny budżet.

Więcej informacji na stronie: http://europa.eu/youth/

