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1. Wesołych Świąt Wielkanocnych! 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

    Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy  

pragniemy życzyć Państwu dużo radości i uśmiechu,  

odpoczynku od codziennej pracy, rodzinnej atmosfery  

oraz tradycyjnie mokrego Dyngusa!  

Wesołego Alleluja życzy  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct—Toruń! 

mailto:europedirect-torun@byd.pl
http://www.europedirect-torun.byd.pl/


3. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich -   26  maja 2014 r. 

 

 26 marca na Wydziale Zarządzania i Na-

uk Społecznych WSG w Inowrocławiu odbyły 

się warsztaty „Praca i studia w UE” oraz 

„Wolontariat i staże w UE”. Uczniowie dowie-

dzieli się, na co należy zwrócić uwagę wyjeż-

dżając do pracy za granicę, aby uniknąć naj-

częściej popełnianych błędów. Zapoznali się 

także ze źródłami informacji o zagranicznych 

ofertach pracy oraz działaniami m.in. sieci 

EURES oraz Urzędu Pracy. 

     Uczestnicy drugich warsztatów dowiedzieli 

się, czym jest wolontariat oraz czy może stano-

wić ciekawą alternatywę pracy zarobkowej. Za-

poznali się także z bazą informacyjną, projekto-

wą i grantową Eurodesku, a także rozwiązali 

test dopasowujący ich oczekiwania, umiejętno-

ści i możliwości do konkretnych projektów wo-

lontariatu. 

 

  

 

    Do udziału w warsztatach zaproszona zo-

stała także francuska wolontariuszka Celydo-

ne Wohlfeil, która opowiedziała o tym, jak 

dzięki Wolontariatowi Europejskiemu znala-

zła się w Polsce. 

 

Więcej zdjęć na stronie PIEED-Toruń: 

Europe Direct—Toruń. 

 

  

2. Warsztaty „Praca i studia w UE”, „Wolontariat i staże w UE” 

http://www.europedirect-torun.byd.pl/id,528/praca-studia-wolontariat-staze-w-ue-w-inowroclawiu


    Kolejna edycja targów edukacyj-

nych organizowanych przez Cen-

trum Edukacji i Pracy Młodzieży w 

Toruniu! Hasło tegorocznego wyda-

rzenia to „Przystanek edukacja”. 

Pracodawcy, uczelnie wyższe, insty-

tucje i organizacje ponownie zapre-

zentują swoje oferty w Zespole 

Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 

przy ul. Osikowej 15.  

 

Wstęp wolny! 

 

Link do wydarzenia na Facebooku: 

Przystanek Edukacja. 

3. Dyżur eksperta ds. funduszy europejskich 

4. Targi edukacyjne 

„Przystanek edukacja” w ZSGH 

26 marca odbył się także kolejny dyżur eksperta ds. funduszy europejskich. Tym 

razem - w Inowrocławiu.  

 

Kolejne bezpłatne konsultacje odbę-

dą się 24 kwietnia w Toruniu, w 

biurze Punktu Informacji Europej-

skiej Europe Direct przy Wydziale 

Technicznym WSG, ul. Grunwaldz-

ka 25b, w godzinach 16:00-19:00 

Zachęcamy do wcześniejszego 

zgłoszenia obecności mailowo: eu-

ropedirect-torun@byd.pl lub telefo-

nicznie: 52 567 00 09.  

 

Zapraszamy! 

https://www.facebook.com/events/804642573053916/


1. Konkurs na aplikacje mobilne 

 

 Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza do udziału w konkursie 

na stworzenie aplikacji mobilnej mYouth 2.0! Tematyka aplikacji może być dowolna, jednak 

musi mieć wpływ społeczny i być stworzona dla systemu Android. Konkurs skierowany jest do 

osób w wieku 18-33 lat. Zgłaszać się mogą zarówno osoby indywidualne jak i zespoły. Wszyst-

kie koszty udziału pokrywane są przez program Erasmus+.  Do wygrania Continanta App 

Camp w Austrii! Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału - deadline: 8 kwietnia! 

 Szczegółowe informacje. 

 

 

 Jak co roku, Komitet Regionów oferuje praktyki oraz 

krótkoterminowe wizyty studyjne. Kandydaci powinni posiadać 

dyplom studiów wyższych oraz bardzo dobrze posługiwać się 

jednym z języków roboczych Unii Europejskiej.  

 

Terminy nadsyłania zgłoszeń: 

- 31 marca (dla praktyk odbywających się w okresie 16 września - 15 lutego) 

- 30 września (dla praktyk odbywających się w okresie 6 lutego - 15 lipca) 

 

Wszelkie wydatki pokrywają beneficjenci, niemniej w szczególnych przypadkach istnieje możli-

wość otrzymania miesięcznej dotacji, datków lub dotacji uzupełniających przyznawanych osobom 

niepełnosprawnym. 

 

Aplikacji można dokonać wyłącznie drogą internetową. 

 

Szczegółowe informacje. 

2. Staże w Komitecie Regionów 

https://www.facebook.com/newtechlodz/photos/a.274580865887080.81225.202487553096412/1895630940448723/?type=3&theater
http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/traineeships.aspx


 

 

3. "Międzyszkolny konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych" 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 10 

im. Komisji Edukacji Narodowej  

w Toruniu 

u. Bażyńskich 30/36 

Zaprasza uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz  klas II 

i III oddziałów gimnazjalnych na 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY 

O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

  
ETAP SZKOLNY: 

Etap szkolny ma charakter pisemnego testu z pytaniami wielokrotnego wyboru oraz pyta-

niami otwartymi. Termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie upływa 13 kwietnia 

2018r. Termin etapu szkolnego: 16-31.04.2018. Test trwa 45 minut. 

  

ETAP MIĘDZYSZKOLNY: 

Etap międzyszkolny będzie się składał z dwóch części. Część I to 20 pytań otwartych. 

Część II ma formę testu, który uczniowie rozwiązują przy pomocy aplikacji  Kahoot!. Etap 

międzyszkolny odbędzie się 

11 maja 2018r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej Nr 10 w Toruniu. 

POZIOM KONKURSU B1/B2 

HONOROWY PATRONAT: 

 

  

  

  

  

  

Partnerzy 

konkursu: 

Regulamin konkursu. 

file:///C:/Users/zest1168n12/Desktop/Rożne 2018/Kwiecień 2018/konkurs w SP nr 10/regulamin.doc


Komisja Europejska przyjęła dziś drugie sprawozdanie do-

tyczące stosowania rozporządzenia o (wprowadzonej Trak-

tatem z Lizbony) europejskiej inicjatywie obywatelskiej. 

Według szacunków Komisji od czasu wejścia w życie w 

2012 roku poparło ją 9 mln obywateli UE. 

        Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 mln obywateli z 

przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich będzie 

mógł zwrócić się do KE o przedłożenie wniosku ustawo-

dawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie 

uprawnienia. 

     Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans oświadczył: „Fakt, iż w ciągu ostatnich 

sześciu lat 9 milionów osób poparło europejską inicjatywę obywatelską wskazuje na to, że wspie-

ra ona uczestnictwo oraz debatę na szczeblu transgranicznym, wywierając konkretny wpływ na 

politykę UE. Musimy jednak pójść dalej: nasz ostatni wniosek dotyczący reformy ułatwi obywate-

lom inicjowanie nowych inicjatyw i udział w nich, zezwalając równocześnie młodym ludziom w 

wieku od 16 lat na zabranie głosu.” 

Więcej: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl. 

1. Europejska inicjatywa obywatelska 

      
2. Plan działania na rzecz poprawy mobilności wojskowej w UE 

Czy ułatwienie przemieszczania oddziałów i zasobów wojskowych ma 

znaczenie dla bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej? Zdecydowanie 

tak. Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel zaprezentowali plan dzia-

łania na rzecz poprawy mobilności wojskowej w obrębie UE i poza jej gra-

nicami. Stanowi on realizację jednego z priorytetowych założeń Jeana-

Claude’a Junckera dotyczącego utworzenia do 2025 roku w pełni funkcjo-

nującej unii obrony. W najbliższych miesiącach przewiduje się przeprowa-

dzenie pierwszych działań, natomiast pierwsze sprawozdanie z postępu 

prac ma zostać przedstawione państwom członkowskim do lata 2019 roku. 

 

     Federica Mogherini, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bez-

pieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca Komisji, powiedziała: Unia Europejska traktuje propago-

wanie pokoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa naszych obywateli jako swoje podstawowe 

priorytety. Ułatwiając mobilność wojskową w obrębie UE, możemy skuteczniej zapobiegać kry-

zysom, efektywniej rozlokowywać nasze misje wojskowe i szybciej reagować na pojawiające się 

wyzwania. Będzie to kolejny krok w stronę pogłębienia naszej współpracy na poziomie UE, rów-

nież w ramach stałej współpracy strukturalnej, którą niedawno oficjalnie rozpoczęliśmy, oraz 

współpracy z naszymi partnerami, począwszy od NATO.  

  

 Więcej: Plan działania w sprawie mobilności wojskowej.  

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2018-military_mobility_action_plan.pdf


 

3. Wirtualne wymiany Erasmus+ 

   Wirtualne wymiany Erasmus+ ! Komisja Europejska 

uruchomiła nową, wirtualną wersję programu na rzecz mobilno-

ści, która w ciągu najbliższych dwóch lat umożliwi promowanie 

dialogu międzykulturowego na jeszcze większą skalę! Co naj-

mniej 25 tys. młodych ludzi z różnych środowisk społecznych 

skorzysta z rozwoju umiejętności dzięki narzędziom cyfrowego 

uczenia się. 

     Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Ti-

bor Navracsics powiedział z tej okazji: Mimo że Erasmus+ cie-

szy się ogromnym powodzeniem, w praktyce nie każdy może ko-

rzystać z oferowanych w jego ramach możliwości. Dzięki Wirtualnym wymianom Erasmusa+ ułatwi-

my kontakty międzyludzkie, dotrzemy do młodzieży z różnych środowisk społecznych i będziemy 

wspierać zrozumienie międzykulturowe. Ta platforma online umożliwi większej grupie młodych ludzi 

z UE nawiązanie kontaktu z rówieśnikami z innych krajów. Pomoże zbudować mosty międzykulturo-

we i rozwinąć u młodzieży takie umiejętności, jak krytyczne myślenie, umiejętność korzystania z me-

diów, znajomość języków obcych i umiejętność pracy w zespole.  

Więcej informacji: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual. 

4. Obniżenie stawek w płatnościach transgranicznych 

     Komisja Europejska zaproponowała obniżenie stawek za dokonywanie płatności 

transgranicznych w euro w obrębie całej Unii Europejskiej. W świetle obecnych przepi-

sów dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy 

wykonują transakcje w euro we własnym państwie, czy w innym państwie członkow-

skim strefy euro. Wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści na osoby i przedsię-

biorstwa spoza państw strefy euro.  

     Umożliwi to wszystkim klientom indywidualnym i przedsiębiorstwom, które przesy-

łają pieniądze, wypłacają gotówkę lub dokonują płatności za granicą, czerpanie pełnych 

korzyści z jednolitego rynku. Wszystkie wewnątrzunijne płatności transgraniczne w euro 

dokonywane poza strefą euro będą teraz kosztowały tyle samo – z niewielkimi opłatami 

bądź całkowicie bez opłat – co płatności krajowe w lokalnej walucie urzędowej. Ponadto 

Komisja proponuje wprowadzenie 

większej przejrzystości i konkurencyj-

ności usług przeliczania walut, gdy 

klienci indywidualni kupują towary i 

usługi w innej walucie niż ich własna. 

 

       Więcej na ten temat. 

https://www.facebook.com/EUErasmusPlusProgramme/?fref=mentions
https://europa.eu/youth/erasmusvirtual
https://ec.europa.eu/info/files/180328-proposal-cross-border-payments-factsheet_en

