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NOWOŚCI Z KWIETNIA
Ukraina: tańszy roaming
Operatorzy telekomunikacyjni z siedzibą w UE i w Ukrainie podpisali wspólne oświadczenie w sprawie
skoordynowania wysiłków na rzecz zabezpieczenia i stabilizacji przystępnego cenowo roamingu i połączeń
międzynarodowych między UE a Ukrainą.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,ukraina-tanszy-roaming.html
GLOBAL GATEWAY: PRZEWODNICZĄCA URSULA VON DER LEYEN OGŁASZA WAŻNE WYDARZENIE
W DN. 21–22 CZERWCA
Tegoroczna edycja Europejskich Dni Rozwoju (EDD) odbędzie się 21 i 22 czerwca pod hasłem „Global Gateway:
budowanie zrównoważonych partnerstw na rzecz połączonego świata". Wydarzenie zgromadzi uczestników
wysokiego szczebla z całego świata, aby podsumować postępy we wdrażaniu strategii Global Gateway..

Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,global-gateway-przewodniczaca-ursula-von-derleyen-oglasza-wazne-wydarzenie.html
STAND UP FOR UKRAINE: 9,1 MLD EURO ZADEKLAROWANE NA WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW I OSÓB
WEWNĘTRZNIE PRZESIEDLONYCH
W ramach globalnej kampanii "Stand Up For Ukraine" (Razem dla Ukrainy) zebrano 9,1 miliarda euro na rzecz
osób uciekających przed rosyjską inwazją, wewnątrz Ukrainy i za granicę, w tym 1 miliard euro od Komisji
Europejskiej. Ponadto, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił udzielenie dodatkowego kredytu w
wysokości 1 miliarda euro na zaspokojenie potrzeb osób przesiedlonych w wyniku inwazji.

Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,stand-up-for-ukraine-91-mld-eurozadeklarowane-na-wsparcie.html
EUROBAROMETR 96: DEMOKRACJA ZAGROŻONA PRZEZ DEZINFORMACJĘ
Większość Polaków czuje związek z Unią Europejską, pokazuje to zarówno pytanie o poczucie obywatelstwa
(79% Polaków czuje się obywatelami UE), jak i o wrażenie dotyczące uwzględniania spraw Polski przez UE.
Demokracja w Polsce oceniana jest przeciętnie - mniej niż połowa ankietowanych ocenia ją pozytywnie zaś
deklarowane zadowolenie z demokracji jest wyższe dla Unii Europejskiej niż Polski.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,eurobarometr-96-demokracja-zagrozona-przezdezinformacje.html
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ
DZIEŃ ZIEMI
W dniu 22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Ponieważ środowisko i jego ochrona dotyczą nas wszystkich,
EUROPE DIRECT przygotował akcję edukacyjną. To właśnie dla Was zamieściliśmy na naszym profilu
facebookowym ciekawe infografiki i posty informacyjne. Nie wiecie co możecie zrobić dla naszej planety?
Gotowe porady nadal na Was czekają.
Więcej na temat: http://europe-direct.poznan.pl/wiadomosc,dzien-ziemi.html

LEKCJE EUROPEJSKIE
Lekcje europejskie zawsze na topie. W kwietniu konsultanci EUROPE DIRECT Poznań przeprowadził lekcje m.in.
w Technikum nr 19 w Poznaniu. Dla uczniów była to doskonała okazja na zapoznanie się z europejskimi
inicjatywami młodzieżowymi oraz innymi ciekawostkami na temat Unii Europejskiej.
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=800&lang=

CO CZEKA NAS W MAJU?
LEKCJE EUROPEJSKIE
Lekcje europejskie zawsze na topie. W maju konsultanci EUROPE DIRECT Poznań przeprowadzą lekcje m.in. w
Szkole Podstawowej w Mieszkowie i ZSGE w Koninie.
Lekcje europejskie są prowadzone przez konsultantów bezpłatnie. Chcesz odmienić szkolną rutynę i zamówić
lekcje dla Twojej klasy? Wejdź koniecznie na stronę i dowiedz się o tematach lekcji!
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/ed_P/strona.php?mi=800&lang=

DZIEŃ EUROPY I GRA MIEJSKA
Świętujcie z nami Dzień Europy! Zapraszamy serdecznie wszystkich na Plac Wolności w dn. 7 maja w godzinach
11:00-14:00. Weźcie udział w ekscytującej Grze Miejskiej ,,Wspólna Europa”, którą przygotowaliśmy specjalnie
dla Was!
Wysyłajcie zgłoszenia na adres (europedirect-poznan@irpoznan.com.pl) lub przez GoogleForms

PIKNIK EUROPEJSKI – PRZEDSZKOLE MALI EUROPEJCZYCY
Już 14 maja czeka na nas wspaniałe wydarzenie – Piknik Europejski w Przedszkolu ,,Mali Europejczycy”.
Podczas pikniku konsultanci EUROPE DIRECT Poznań pokażą najmłodszym jak ciekawa jest Europa poprzez gry,
zabawy, quizy i maxi puzzle. Poza ciekawostkami edukacyjnymi na maluchy czekają także dyscypliny sportowe.
Coś dla ducha, coś dla ciała!

