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Szanowni Państwo,
mamy przyjemność poinformować o kolejnej edycji corocznego, ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz
przez Fundację Szkoła z Klasę we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
W tym roku konkurs nosi tytuł «Inwestujemy u siebie" i nawięzuje do założeń Planu Inwestycyjnego dla Europy,
Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic na temat działań podejmowanych przez Komisję
Europejsku w zakresie pobudzania rynku pracy, gospodarek krajowych w skali mikro oraz gospodarki unijnej min.
poprzez umożliwianie wdrażania rozwięzań innowacyjnych i inwestycji cyfrowych, jako szansy na nowe miejsca pracy,
Zadaniem uczniów będzie zespołowe przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - pracy
konkursowej, w której przedstawię własny pomysł na to, jak poprzez innowacyjne rozwięzania współfinansowane
z budżetu Unii Europejskiej stworzyć nowe miejsca pracy w firmie działajęcej na ich lokalnym rynku,
Ze względu na to, że to szkoła odgrywa zasadniczę rolę w kształtowaniu odpowiedzialnych i bezinteresownych
postaw młodzieży oraz sprzyja realizacji projektów angaźujęcych uczniów, zwracam się do Państwa z prośbę o pomoc
w rozpropagowaniu konkursu, Chcę również goręco zachęcić nauczycieli do pomocy uczniom w przygotowaniu pracy
konkursowej, Poprzednie edycje naszego konkursu wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży, Mam nadzieję,
że i w tym roku - dzięki Państwa pomocy - uda nam się dotrzeć do jak największej liczby uczniów oraz zainspirować
ich do przygotowania prac konkursowych,
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
i będzie trwać od 1 września do 20 grudnia 2016 r.

Spośród nadesłanych przez uczniów prac wybierzemy po 6 najlepszych w każdej kategorii, Autorzy prac konkursowych
oraz opiekunowie, którzy pomagali w ich przygotowaniu zostanę zaproszeni do Warszawy, aby wzięć udział w uroczys
tym rozdaniu nagród, Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymaję w nagrodę tablety, zaś pozostali laureaci - smartfony.
Więcej informacji na temat konkursu znajdę Państwo na stronach Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
(www.ee,europa,eu/polska), Fundacji Szkoła z Klasę (www.szkolazklasa.pl) oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej
(www.ceo.org.pl/przedsiebiorczy),
Na dodatkowe pytania może odpowiedzieć Ewa Modzelewska: ewa,modzelewska(g)ec,europa,eu, tel, (22) 55 68 969
lub Kamila Zaborowska: kamila.zaborowska@szkolazklasa.pi
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