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WNIOSKI I REKOMENDAJE WYPRACOWANE NA SPOTKANIU 

1. Postulat większej edukacji w zakresie tego, co Unia Europejska nam daje i jakie korzyści poza 

finansowe wynosimy z członkostwa w Unii Europejskiej. 

2. Otworzenie się na nowe środowiska z kampaniami informacyjnymi odnośnie Unii 

Europejskiej. Większość wydarzeń takich jak webinary i warsztaty trafia do tych samych grup 

odbiorców.  

3. Postulat o większej promocji wydarzeń/spotkań/webinarów dotyczących Unii Europejskiej, 

potrzeba docierania do nowych grup odbiorców. 

4. Zwiększenie informacji o tym, że środki na dane programy, inwestycje pochodzą ze środków 

Unii Europejskiej. 

5. Problem małej wiedzy o Unii Europejskiej i jej działaniach trzeba rozwiązywać systemowo. 

Wprowadzenie do szkół edukacji obywatelskiej, znowelizowanie lekcji WOS-u w szkołach.  

6. Postulat o prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, którzy mogliby oddolnie organizować 

wydarzenia informujące i edukujące młodzież na tematy Unii Europejskiej, które nie znajdują 

się w podstawie programowej, pozalekcyjnie.  

7. Dużo osób jak słyszy słowo Unia Europejska to ma w głowie Brukselę(…) Mają wrażenie, że 

jak to jest Bruksela to decyzję tam podejmowane nie dotyczą nas w Polsce i Polacy nie mają 

wpływu na to, co dzieje się w Unii Europejskiej (gł. uczestnika). 

8. Unia Europejska to tak duża rozległa organizacja, że trudno młodzieży znaleźć w niej coś dla 

siebie. Są możliwości, ale trudno je odszukać i wybrać, jaka forma związana np. ze stażami, 

Erasmusem, byłaby najlepsza. 

9. Postulat zwiększenia promocji i stworzenia kampanii promujących Erasmusa już na etapie 

liceum.  

10. Młodzież ma dużo możliwości, ale nie wiedzą o tym. Informacje trafiają do nich od 

nauczycieli, którzy niewiele wiedzą o wsparciu, jakie UE daje młodzieży.  
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11. Trzeba ujednolicić ofertę programów edukacyjnych kierowanych do szkół tak, aby uczniowie 

z miejscowości o różnej wielkości mieli dostęp do takich samych informacji.  

12. Większości młodych ludzi się wydaje, że Erasmus dotyczy tylko studentów. Trzeba edukować 

o tym, że to także możliwości dla uczniów szkół średnich. 

13. Postulat stworzenia europejskiej, bezpłatnej legitymacji studenckiej, honorowanej wszędzie 

lub ulepszenia karty ISIC tak, aby była bezpłatna i łatwiej dostępna dla studentów.  

 


