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Witamy wiosnę po europejsku! 

Zapraszamy na comiesięczne bez-
płatne dyżury z ekspertem ds. fundu-
szy europejskich. Odbędą się one  
23 kwietnia 2014 r. (środa) w godzi-
nach od 16.00 do 19.00.  
 
 

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do biura Punktu Informacji 
Europejskiej Europe Direct - Toruń 
przy ul. Grunwaldzkiej 25 b  
w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie chęci wzięcia udziału  
w spotkaniu, kontaktując się z kon-

sultantem osobiście w godz. pracy 
biura, mailowo:  
e u r o p e d i r e c t - t o r u n @ b y d . p l  
lub telefonicznie: 052 567 00 09. 
 

Zapraszamy! 

Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   23  kwietnia 2014 r. 

 26 marca 2014 r. Przedstawiciel Punktu Informacji Europej-
skiej Europe Direct - Toruń przeprowadził kolejne lekcje europejskie  
z cyklu „Poznajemy Unię Europejską”. Tym razem gościła nas klasa 

IIIb ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Toruniu.  

Lekcję rozpoczęła pogadanka, podczas której uczniowie zastanawiali 
się dlaczego państwa się jednoczą, nawiązują współpracę. W ten 
sposób dzieci same doszły do podstaw i przyczyn, dla których  
powstała Unia Europejska. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły  
w dyskusji, a ich spostrzeżenia były często bardzo trafne i ciekawe. 
Na pytanie, co macie osobiście z tego, że Polska należy do UE, dzieci 

odpowiedziały: ”Dumę!”  

W drugiej części uczniowie pracując w grupach mieli za zadanie  
dopasować do odpowiedniego państwa UE powitanie, flagę i główne 
zabytki, zaznaczały również na mapie Europy stolice państw oraz roz-
wiązywały quiz o numerze alarmowym 112. Okazało się, że uczniowie 

o Unii Europejskiej wiedzą już całkiem sporo!  

Wiele śmiechu wywołała kończąca lekcję zabawa „Podróż po Euro-
pie”, w trakcie której dzieci układały trasę wycieczki do jednego  
z państw europejskich. Za udział w lekcji europejskiej każdy uczeń 
klasy IIIb otrzymał książeczkę o Unii Europejskiej „Odkryjmy Euro-

pę!”.  

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/
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Szukasz informacji na temat Unii Europejskiej? Masz pytania  
dotyczące zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego? 
Chcesz pozyskać informacje na temat pracy za granicą?  
Zapraszamy do Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct  
- Toruń! Jakie jeszcze informacje u nas uzyskasz? Obejrzyj film pro-
mujący Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Toruń  
a dowiesz się ile pomocnych informacji udzieli Tobie nasz konsultant!  

Głównym celem naszych wydawnictw jest przedstawianie różnych aspektów Unii Europejskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem jej procedur i mechanizmów funkcjonowania, systemu prawnego i podejmowania decyzji,  
a także społeczno-ekonomicznego wymiaru integracji europejskiej oraz praktycznych aspektów obecności Pol-
ski w jej strukturach. Dwunasty numer „Studiów i analiz europejskich” poświęcony zostanie priorytetom poli-
tycznym Komisji Europejskiej na 2014 r., zaś nr 6 „Unii Europejskiej – perspektywy społeczno-ekonomiczne”  

– stanowić będzie podsumowanie 10 lat obecności Polski w UE. 

Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2014 r. 

Szczegółowe informacje i Europe Direct - Toruń: http://www.europedirect-

torun.byd.pl/id,124/nabor-artykulow-do-tytulow-naukowych 

Punkty Informacji Europejskiej Europe Direct - Bydgoszcz i Toruń przy WSG rozpoczynają nabór artykułów do 
dwóch punktowanych i recenzowanych tytułów naukowych: „Studia i analizy europejskie” (4 pkt.) oraz „Unia 

Europejska-perspektywy społeczno-ekonomiczne” (1 pkt.).  

Film znajdziesz tutaj: https://circle.tipik.eu/products/files/filehandler.ashx?
action=view&fileID=1133&doc=Y2tWUkJESGQxVzlwME96N3hxVVVHZz09fCIxMTMzIg2 

Po kolejnym i niestety ostatnim już spotkaniu w ramach cyklu euro-
lekcji "Unia Europejska bliżej nas" musimy jasno i wyraźnie powie-
dzieć, że uczniowie szkół podstawowych coraz bardziej zadziwiają 
nas swoją wiedzą! Nie bez powodu na ich twarzach goszczą te uśmie-
chy - na zdobyte upominki zapracowali aktywnością i nieprzeciętną 
znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europej-

skiej!  

Ostatnia lekcja europejska z cyklu „Unia Europejska bliżej 

Obejrzyj film promujący Europe Direct! 

Uczniowie znali historię integracji, symbole UE, najważniejsze instytucje a także świet-
nie poradzili sobie z zadaniami przygotowanymi przez prowadzącego. Zajęciom towa-
rzyszyły elementy konkurencji co dodatkowo motywowało uczniów do udzielania jak najbardziej przemy-
ślanych i najczęściej trafnych odpowiedzi. Każdy uczeń otrzymał upominek a najzdolniejsi zostali nagro-

dzeni wyjątkowymi europejskimi gadżetami. Gratulujemy!  

Ruszył nabór do artykułów naukowych ED-Toruń i ED - Bydgoszcz! 

 28 marca 2014 r. Przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe-
Direct uczestniczył w seminarium pt. „Humanista na rynku pracy” organizowanym 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu. Spotkanie odbyło się w Auli Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Toruniu a jego celem było ukazanie perspektyw i możli-
wości absolwentów kierunków humanistycznych na rynku pracy. 
 

W panelu dyskusyjnym seminarium uczestniczyli przedstawiciele toruńskich uczelni 

wyższych oraz przedstawiciele przedsiębiorców – pracodawców z naszego regionu. 

Obie strony zgodziły się, że wybór kierunku humanistycznego musi być częścią pla-

nu, większej strategii, na którą złożą się również wolontariaty, praktyki, staże, odby-

wane w trakcie studiów. Przedstawiciele Biura Karier Uniwersytetu Mikołaja Koperni-

ka uświadomili uczetników konferencji w przekonaniu, że studia humanistyczne 

otwierają młodym ludziom wiele perspektyw, powiększają zakres zainteresowań i 

poszerzają światopogląd. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń informował o możliwości pracy, 

wolontariatu, stażu w Unii Europejskiej oraz przedstawiał możliwości projektu Era-

smus+. 

Seminarium „Humanista na rynku pracy” 

https://circle.tipik.eu/products/files/filehandler.ashx?action=view&fileID=1133&doc=Y2tWUkJESGQxVzlwME96N3hxVVVHZz09fCIxMTMzIg2
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Termin zgłaszania filmów: 13 kwietnia 2014 r.  

4. Wyraź swoją wizję za pomocą video! 

Zajmij stanowisko, stwórz video i podziel się swoją wizją Demokracji Radykalnej dla Europy! Opowiedz, 
czym jest dla Ciebie społeczeństwo otwarte. Jak możemy stworzyć otwarte i włączające społeczeństwo  

europejskie?   

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy audiowizualnej o dowolnym 
gatunku i formie, nakręconej lub stworzonych w dowolnym formacie ukazują-
cej, czym dla autora jest społeczeństwo otwarte. Video nie powinno być dłuż-

sze niż 5 minut.  Organizatorem konkursu jest Doc Next Network. 

Szczegóły konkursu na stronie: http://polska.doc.e.org.pl/radicaldemocracy/ 

 Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE? Z jakich wcześniejszych 
doświadczeń może czerpać UE, która składa się obecnie z 28 państw członkow-
skich, dążąc do poprawy swojej sytuacji w przyszłości? Komisja Europejska ogło-
siła konkurs dla uczniów i studentów w wieku od 15 do 25 lat. Ich zadanie polega 
na udzieleniu odpowiedzi na wyżej postawione pytana pisząc artykuł (do 700 

słów) lub umieszczając maksymalnie trzy wpisy na swoim blogu.  

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym dwudniowa wycieczka  

do Brukseli i e-czytnik 

Szczegóły i regulamin konkursu znajdziecie tutaj: http://www.europedirect-torun.byd.pl/id,128/konkurs-

pt-jakie-znaczenie-ma-dla-ciebie-rozszerzenie-ue 

1. Jakie znaczenie ma dla Ciebie rozszerzenie UE? 

Jeżeli języki to Twoja pasja, uczysz się ich lub nauczasz innych w innowacyjny sposób a poprzez swoją 
kreatywność motywujesz innych do nauki języków obcych to konkurs European English Label jest wła-
śnie dla Ciebie! 
 
Termin nadsyłania wniosków mija 5 maja 2014 r. 
 
Więcej informacji, w tym regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy na stronie: http://ell.org.pl/ 

2. European Language Label 2014 

 Dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z całej Polski zapraszamy  
do udziału w konkursie plastycznym "Europa naszym wspólnym domem". Organizatorem konkursu jest 
SP nr 4 w Koszalinie a patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europej-
skiej w Polsce objęło.  
Zadanie dzieci polega na wykonaniu pracy plastycznej pod kierunkiem lub przy wspar-
ciu rodzica lub opiekuna w ramach jednej z trzech kategorii:„10 lat Polski w Unii Euro-
pejskiej” (plakat), "Ocalić od zapomnienia" – zabytki UNESCO w Polsce” lub 
„Przewodnik po wybranym kraju Europy” (album). 
 
Prace należy przesłać do 18 kwietnia 2014 r. 

Ruszyła kolejna edycja konkursu na najbardziej kreatywne 
projekty dotyczące nauczania i uczenia się języków obcych!  
Komisja Europejska już od 1988 r. nagradza europejskim 
znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia 
się języków obcych m.in. instytucje, nauczycieli czy uczniów 
za nowatorskie projekty językowe.  

Nagroda główna to 2 500 euro! 

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie:  
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/140310_konkurs_europa_pl.htm 

3. Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci 

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 maja 2014 r. 

http://www.docnextnetwork.org/


 

1. Jakie znaczenie ma dla 
Ciebie rozszerzenie UE? 
 
2. European Language  
Label 2014 
 
3. Ogólnopolski konkurs 
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4. Wyraź swoją wizję  
za pomocą video! 
 
5. Zorganizuj flash-moba! 
 
6. Every Girl Digital! 
 
7. Jestem szefową! 

6. Every Girl Digital! 

7. Jestem szefową! 

 Uczennice I lub II klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski zachęcamy do wzięcia udziału  

w piątej edycji konkursu „Jestem szefową”.  

Zadanie polega na wyobrażeniu sobie siebie w roli przywódczej. Uczennice powinny opisać, jakie mają cele, 
co robią na tym stanowisku, dlaczego zdecydowały się je pełnić itp. Ważna jest też kwestia ukazania czy fakt 
bycia kobietą ma wpływ na sprawowanie władzy. Nagrodą w konkursie jest między innymi możliwość inspi-
rującego spotkania z kobietami pełniącymi najwyższe funkcje kierownicze w świecie polityki, biznesu i me-
diów! Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w 11 czerwca 2014 r. w Kancelarii Prezesa Rady Mini-

strów. 

Szczegóły konkursu na stronie:  
http://ec.europa.eu/polska/news/announcements/140304_jestem_szefowa_pl.htm 

 Wszystkie Panie zapraszamy do udziału w kampanii „Every Girl 
Digital”! Ma ona zachęcić młode dziewczyny do podjęcia studiów i pracy 

w branży informatycznej.  

Pracujesz w sektorze IT? Chcesz podzielić się historią swojego zawodo-
wego sukcesu? Za pomocą krótkiego filmu video opowiedz o swoim do-
świadczeniu w branży informatycznej. Umieść go na faceboowoym profi-

lu „Every Girl Digital” i zainspiruj kogoś do rozpoczęcia kariery w IT!  

Nowe technologie to zbyt ważna spra-
wa, żeby zostawić ją mężczyznom! – 
twierdzi wiceprzewodnicząca KE Neelie 

Kroes. I ma rację! Dlatego działaj! 

Szczegóły na temat kampanii na stro-
nie:  h t tp: / /ec .europa.eu/polska/
news/140306_kobiety_pl.htm 

5.  Zorganizuj flash-moba! 

 Szkolne kluby europejskie oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (które chciałyby taki klub 
założyć) zapraszamy do udziału w konkursie, który polega na zorganizowaniu flash-moba! Ma on w wy-
jątkowo ciekawy i kreatywny sposób zachęcać do udziału w zbliżających się wyborach do PE oraz pro-
mować dziesięciolecie Polski w UE. Uczestnicy muszą także przygotować multimedialną relację z tego 
wydarzenia, która pokaże efekty ich prac na przykład pod postacią krótkiego videoklipu. Ma on zostać 
jak najszerzej rozpowszechniony - na YouTube, na pokazach w szkole lub w innych instytucjach,  
poprzez stronę internetową szkoły, facebookowy profil, lokalną telewizję itp. tak aby trafić do jak naj-

większego grona odbiorców. 

Autorzy najlepszych projektów pojadą do Warszawy na obchody Dnia  

Europy i Paradę Schumana. 

Na zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia 2014 r.  

Szczegóły konkursu znaleźć można na stronie: http://ec.europa.eu/polska/

news/announcements/140307_flesz_na_europe_pl.htm 

Konkurs „Jestem szefową” to wspólna inicjatywa Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej, realizowana w part-

nerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.  

Termin przesyłania prac: 15 kwietnia 2014 r. 



Ruszył Erasmus+! 

Rozpocznij karierę z EPSO! 

Żegnamy roaming! 

 Zachęcamy do odwiedzania portalu Europejskiego Urzędu Doboru Kadr. 
Jest to wyjątkowe miejsce dla osób, które biegle władają językami obcymi i chcia-

łyby się nimi posługiwać na co dzień.  

 Za nami uroczysta konferencja inaugurująca program Erasmus +!  
31 marca 2014 r. w Centrum Nauki Kopernik zebrało się ponad 200 osób by wspól-
nie powitać nowy program Unii Europejskiej na lata 2014– 2020 na rzecz kształce-
nia, szkolenia, młodzieży i sportu. Podczas spotkania głos zabrały osobistości takie 
jak europejski komisarz ds. budżetu i programowania finansowego - Janusz Lewan-
dowski, dr Ewa Synowiec - Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Pol-
sce oraz Mirosław Marczewski - Dyrektor Generalny FRSE. Konferencję zorganizo-
wało Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji.  

Uroczystą część konferencji zakończyło przesłanie europejskiej komisarz ds. edu-
kacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży - Androulli Vassiliou. Dalszą część kon-
ferencji uświetniło pięć przykładów dobrych praktyk  w zakresie wykorzystania  

europejskich funduszy związanych z kształceniem i edukacją.  

Europejski Urząd Doboru Kadr (ESPO) odpowiada za selekcję kandydatów do pracy  

w instytucjach oraz agencjach Unii Europejskiej. Na stronie internetowej EPSO znaleźć 

można informacje o aktualnie trwających i przyszłych naborach na stanowiska takie jak 

m.in. tłumacz, prawnik, audytor, ekonomista, statystyk, informatyk, urzędnik ds. polityki  

i wiele innych.  

Poznaj stronę EPSO i zgłoś swoją kandydaturę na jedno z wielu stanowisk:  

http://europa.eu/epso/index_pl.htm 

Czas podsumowań 

 Przyszedł czas na podsumowanie czterech lat realizacji tzw. programu sztokholmskiego, którego 
celem jest tworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości. „Przeszliśmy daleką drogę, ale tym w zakre-

sie nadal pozostaje wiele do zrobienia” – przypomina wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.  

W ciągu czterech minionych lat poczynione zostały duże postępy w kierunku utworzenia europejskiej prze-
strzeni sprawiedliwości. Do dużych osiągnięć zaliczyć można wykorzystanie przez KE przepisów praw-
nych obowiązujących w obszarze sprawiedliwości, by zmniejszyć biurokrację i koszty ponoszone przez 
obywateli oraz przedsiębiorstwa, doprowadzić do ożywienia gospodarki i ułatwić codzienne życie obywa-

telom korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.  

11 marca 2014 r. opublikowana została wizja przyszłej polityki w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości UE. 
W tym obszarze Komisja zakłada trzy kluczowe wyzwania: zwiększenie wzajemnego zaufania, ułatwienie 

mobilności oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego.  

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego 18 marca 2014 r. poparła rozpo-
rządzenie o jednolitym rynku łączności elektronicznej. Już 3 kwietnia rozporządzenie będzie głosowane  
na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego. Według najnowszego sondażu przeprowadzonego  
na zlecenie KE, osoby podróżujące rzadko wykonują połączenia telefoniczne wybierając tańsze smsy,  
prawie nigdy nie korzystają z mobilnego Internetu w innym kraju UE, niechętnie 
korzystają z poczty elektronicznej, a część z nich, będąc w innym państwie  
po prostu wyłącza telefon. Te nieracjonalne zachowania wynikają z zawyżonych 
opłat roamingowych. „Musimy dokończyć dzieła i znieść opłaty roamingowe. 
One nie mają sensu także z punktu widzenia firm telekomunikacyjnych” – tak 
brzmi stanowisko wiceprzewodniczącej KE Neelie Kroes. Poparcie rozporządze-
nia o  rynku łączności elektronicznej to ogromny krok w stronę całkowitego 

zniesienia opłat roamingowych w całej Unii Europejskiej.  

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/
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