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NOWOŚCI Z LUTEGO
EUROPEJSKI DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112
11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Dzień ten został ustanowiony przez Unię
Europejską, aby promować istnienie oraz właściwe użycie ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112.
Każdego roku 11 lutego organizowane są liczne działania informacyjne promujące korzystanie we właściwy
sposób z numeru 112.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,europejski-dzien-numeru-alarmowego-112-1.html

POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁOŚCI EUROPY - WYDARZENIE
Tematem spotkania było to, jak Unia Europejska może oddziaływać na kraje członkowskie w zakresie ochrony
zdrowia. Dyskutowano także o pandemii COVID-19, która od prawie 2 lat ma wpływ na nasze codzienne życie.
Wspólnie wypracowano rekomendacje dla Unii Europejskiej dotyczące polityki zdrowotnej. Będą one głosem
młodych wpisującym się w Konferencję w sprawie przyszłości Europy.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,porozmawiajmy-o-przyszlosci-europywydarzenie.html
BĄDŹ NA PLUSIE Z ERASMUSEM I KORPUSEM
Zapoznaj się z najnowszą publikacją Eurodesk Polska „Dla początkujących: Erasmus+ i Europejski Korpus
Solidarności”. To pierwsza próba zaprezentowania obu programów w sposób kompleksowy, syntetyczny i
przekrojowy. Autorzy opisali niemal całą ich ofertę - wszystkie sektory i wszystkie akcje, także te zarządzane na
poziomie europejskim. Ich uzupełnieniem są zawierające wiele praktycznych wskazówek i porad wywiady z
ekspertkami FRSE oraz alfabetyczny mini-przewodnik, w którym krótko, ale wyczerpująco, opisano
najważniejsze zasady składania wniosków i realizacji projektów w obu programach.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,badz-na-plusie-z-erasmusem-i-korpusem.html
UE BĘDZIE DALEJ WSPIERAĆ UKRAINĘ
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydała oświadczenie w związku z agresją Rosji wobec
Ukrainy.
Wczesnym rankiem siły rosyjskie zaatakowały Ukrainę, wolny i suwerenny kraj. Po raz kolejny w centrum Europy
niewinne kobiety, mężczyźni i dzieci umierają lub boją się o swoje życie. Potępiamy ten barbarzyński atak i
cyniczne argumenty użyte do jego usprawiedliwienia.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,ue-bedzie-dalej-wspierac-ukraine.html
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ
Nowa strona EUROPE DIRECT Poznań
Funkcjonalna, czytelna, po prostu ładna – oto ona – nasza nowa strona internetowa w odświeżonej wersji.
Nowa strona internetowa powstała z myślą o jeszcze łatwiejszym kontakcie z Wami! Zachęcamy do śledzenia
na bieżąco najważniejszych informacji z Europy i o Europie. Europa to w końcu nasza wspólna sprawa.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/

XVII edycja olimpiady GWIEZDNY KRĄG przed nami
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Stowarzyszenie
„Słupski Instytut ds. Młodzieży” w partnerstwie z ekspertami Team Europe oraz punktów Europe Direct
zapraszamy na wyjątkową XVII edycję Olimpiady. Jest ona skierowania do uczniów szkół
ponadpodstawowych z całego kraju.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,xvii-edycja-olimpiady-gwiezdny-krag.html

CO CZEKA NAS W LUTYM?
LEKCJE EUROPEJSKIE
Początek roku – początek nowych przygód. EUROPE DIRECT Poznań rusza więc z lekcjami europejskimi. Oferta
tę kierujemy do klas i grup na wszystkich poziomach edukacyjnych – od przedszkola aż po uniwersytet
trzeciego wieku. Jeśli jesteś zainteresowany/a przeprowadzeniem zajęć w Twojej szkole, przedszkolu,
uniwersytecie itp. , zachęcamy do zapoznania się z tematami lekcji i zgłoszenia za pomocą formularza
kontaktowego. Wszystkie prowadzone przez nas lekcje europejskie są bezpłatne.
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=800&lang=

TARGI EDUKACYJNE
Serdecznie zapraszamy na stoisko EUROPE DIRECT Poznań na tegorocznych Targach Edukacyjnych
organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w dniach 11-13.03. Na odwiedzających czeka moc
zabaw i konkursów, ale także ciekawe publikacje informujące o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i jej
bieżących działaniach. Serdecznie zapraszamy!
Informacje na temat zasad wstępu są do znalezienia na stronie organizatora.
Więcej na temat: https://edukacja.mtp.pl/pl/

