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Воркшоп Європейська Громадська Сфера
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Платформа для голосів молодих європейців

Як бути активним членом громадянського суспільства?

Українські вібрації - Європейська громадська сфера

Настав час широко розплющити очі та вирушити з нами у
подорож Європою!
Оскільки Європа не обмежується кордонами Європейського Союзу,
ми раді повідомити, що Європейська громадська сфера нарешті
мандруватиме Україною - влітку 2021 року у віртуальному
турі “Ukrainian Vibes” разом з нашими партнерами Democracy
International, Change Communication та Національним екологічним
центром України (НЕЦУ).

Воркшоп

Метою проекту є надання молодим європейцям можливості
взяти участь в обговоренні тем, що є важливими для сучасного
суспільства. Учасники проекту зможуть поглибити та розширити
свої знання у сферах Демократії, Сталого Розвитку,
Європейської Інтеграції та Партнерства, а також поділитися
думками та обмінятися досвідом з учнями з багатьох інших країн,
щоб будувати Європу, у якій вони хочуть жити.
Раді повідомити, що учні Малої академії наук України долучаться
до нашого проекту, а також ми запрошуємо кожного молодого
зацікавленого європейця! (віком від 14 до 21).
Щоб досягти нашої мети, ми пропонуємо тобі взяти участь у
воркшопах, які поєднують у собі обговорення та інтерактивні
групові завдання.
Мова заходу - англійська (з українськими субтитрами).
Після проходження воркшопу (4 сесії) учасники отримають
сертифікати.
Якщо ти зацікавлений в обговоренні актуальних питань разом з
іншими учасниками та експертами з усього світу, приєднуйся до нас
та реєструйся зараз!
У співпраці з КПНЗ
„Київська Мала академія наук учнівської молоді“

Сесії щовівторка, 08 червня - 29 червня

Приєднуйся до нас!

Сесія 1
Демократія
08 червня, 17:00 - 19:00 на платформі Zoom
Темою першої сесії є демократія, демократичні принципи
та концепції. Як співіснують окремі принципи демократії у
сучасності? Ми розберемо поняття демократії та обговоримо її
суперечливі аспекти.
Сесія 2
Сталий розвиток та Екологічна свідомість
15 червня, 17:00 - 19:00 на платформі Zoom
Фокусом другої сесії є сталий розвиток та екологічна
свідомість. Що може зробити кожен з нас для розвитку стійким
шляхом?
Сесія 3
Європейська інтеграція
22 червня, 17:00 - 19:00 на платформі Zoom
Протягом третьої сесії ми обговоримо інтеграційні процеси
України з Європейським Союзом. А також, як стати активним
членом громадянського суспільства у своїй країні та у
європейському просторі?
Сесія 4
Наша Європа - створимо майбутнє разом!
29 червня, 17:00 - 19:00 на платформі Zoom
У цій сесії ви зустрінетеся з експертами у сферах Демократії,
Сталого Розвитку, Європейської Інтеграції та Партнерства. Ми
дізнаємося їх професійну точку зору, а також обговоримо шляхи
побудови спільного європейського майбутнього.

Реєструйся тут
Дізнайся більше про проект на сайті European Public Sphere
Дізнайся більше про Малу академію наук України.

