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1. E(D)Uland Speaking Day 

2015 w Tucznie 

 www.facebook.com/ed.torun  

 

 

 www.twitter.com/EDTorun  

 

Odwiedź nas na: 

Za nami kolejny Europejski Dzień Języków. W tym roku Punkt Informacji 

Europejskiej Europe Direct—Toruń zorganizował z tej okazji semina-

rium językowe dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Tucz-

nie pt.: „E(D)Uland Speaking Day 2015”. 

Naszymi specjalnymi gośćmi byli wo-

lontariusze zagraniczni z projektu 

Sport’s Joy 2015.  

Dominował oczywiście język angiel-

ski, ale dzięki wolontariuszom usły-

szeć można było też: portugalski, 

bułgarski, szwedzki, francuski.  

O tym,  jak ważna jest nauka języków, mło-
dzież dowiedziała się z pierwszej ręki .   
W tym roku postanowiliśmy uczyć przez 
zabawę i sport!  Po części prezentacyjnej, 
w której wolontariusze opowiedzieli o 
swoich  doświadczeniach językowych, 
nastąpił czas na zabawy ruchowe i konku-
rencje sportowo-językowe. 
Dziękujemy i do zobaczenia za rok! 

2. Spotkanie z ekspertem -  26 października 2015 r. 

Zapraszamy! 

Zapraszamy na comiesięczny bezpłatny dyżur z ekspertem ds. funduszy europejskich.  
Odbędzie się on 26 października 2015 r. (poniedziałek) w godzinach od 16.00 do 19.00.  

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do biura Punktu Informacji Europejskiej Europe 
Direct - Toruń przy ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toruniu. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chę-
ci wzięcia udziału w spotkaniu, kontaktując się z konsultantem osobiście w godzinach pracy 
biura, mailowo: europedirect-torun@byd.pl lub telefonicznie: 052 567 00 09. 

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


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

4. ED-Toruń na Dniach Kariery w Toruniu 

2. Klub Liderów Młodzieżowych zaprasza! 

Jesteś młody, aktywny, ciekawy świata i chcesz wzmocnić 

kompetencje liderskie? Nie czekaj, dołącz do Klubu Liderów 

Młodzieżowych działającego przy Punkcie Informacji  

Europejskiej Europe Direct - Toruń. 

 Inicjatywa ma na celu promocję aktywności obywatelskiej 

oraz promocję rozwoju osobowościowego i zawodowego . 

3. Zmobilizuj się i … odkryj Europę w 

Inowrocławiu! 

    2 października wspólnie ze Szkolnym Ośrodkiem Kariery przy 
Zespole Szkół Rzemiosła w Inowrocławiu zorganizowaliśmy w ra-
mach Time To Move warsztaty dla młodzieży pt.: „Euro-
mobilizacja”. 

Warsztaty były okazją dla uczniów szkoły średniej, którzy 
myślą o swojej przyszłości na zapoznanie się z możliwościami, 
jakie przed nimi stoją. Podczas zajęć przedstawiliśmy inicjatywy, 
programy, działania, narzędzia i wydarzenia europejskie skierowa-
ne do młodzieży. Dzięki warsztatom młodzież zdobyła wiedzę jak 
poruszać się w zalewie informacji europejskiej oraz wyszukać i 
dopasować ofertę do swoich potrzeb.  

      Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń poprowadzi 
stoisko informacyjne i konsultacje w ramach Dni Kariery, organizo-
wanych rokrocznie przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Toru-
nia. Dni kariery rozpoczną się 19 października  w Centrum Kształce-

nia Ustawicznego przy Placu Św. Katarzyny 8. 

     Nie pozostawiamy pytań bez odpowiedzi. Każda osoba, która 
zgłosi się do naszego stoiska, otrzyma rzetelną odpowiedź na nartu-
jące ją pytanie dotyczące pracy, wolontariatu czy nauki w Europie.  
      
 W ramach Dni Kariery- 27 października - ED-Toruń popro-
wadzi również warsztaty dla młodzieży „Twoje szanse w Eu-
ropie”, których tematem będzie oferta UE dla młodzieży.  
Zainteresowanych udziałem w warsztatach zapraszamy do 
nadsyłania zgłoszeń na adres: europedirect-torun@byd.pl. 
 
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu! 
 
     



1. Zielona Stolica Europy 

     Co to jest współpraca rozwojowa? Dlaczego warto się w nią 
angażować? W związku z trwającym Europejskim Rokiem na 
rzecz Rozwoju (ERR) zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całe społeczności szkol-
ne do udziału w konkursie „Rozwój ma wiele twarzy”. Zrealizuj-
cie dwuminutowy film, który w prosty sposób pokaże ideę 
współpracy rozwojowej. Ale to nie wszystko – spot ma nawią-
zywać do kampanii społecznej, którą zaplanujecie. Na najlep-

szych czekają atrakcyjne nagrody – tablety i smartfony.  

 Trwa przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu na Zielo-

ną Stolicę Europy. O to zaszczytne miano powalczą duże europejskie 

miasta, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania i poprawiają jakość 

życia swoich mieszkańców.  

 Kandydować mogą miasta z państw członkowskich UE, państw 

kandydujących, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i 

Szwajcarii, liczące ponad 100 tys. mieszkańców (w krajach, gdzie nie ma 

miast o populacji powyżej 100 tys. mieszkańców, o tytuł może ubiegać 

się największe miasto). Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, 

poprzez wypełnienie formularza.  

 Dla tych mniejszych miast, które pochwalić się mogą wprowadza-

niem ekologicznych praktyk zorganizowany został konkurs o tytuł Zielo-

nego Liścia Europy. W tym przypadku również należy wypełnić internetowy for-

mularz.  

2. Rozwój ma wiele twarzy  

Aby zgłosić się do konkursu należy do 30 listopada 2015 włącznie wypełnić i przesłać formularz elek-
troniczny z dokładnymi danymi, linkiem do filmu i opisem kampanii. Formularz dostępny jest na stro-

nie: www.ceo.org.pl/pl/mamyprawo/form/formularz-zgloszeniowy-do-konkursu-rozwoj-ma-wiele-twarzy  

3. Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw 2015  

 Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i 
Kujaw organizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Ideą konkursu jest 
wyłonienie i promowanie innowacyjnych przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. 
Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w trzech kategoriach: innowacyjna tech-
nologia, innowacyjny produkt lub innowacyjna usługa.  
 
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń za po-
średnictwem strony: www.liderzy.tarr.org.pl/ 

http://form.europeangreencapital.ie/registration.php
http://form.europeangreencapital.ie/registration2.php
http://form.europeangreencapital.ie/registration2.php
http://www.ceo.org.pl/pl/mamyprawo/form/formularz-zgloszeniowy-do-konkursu-rozwoj-ma-wiele-twarzy
http://liderzy.tarr.org.pl/


 

4. XI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 

"GWIEZDNY KRĄG" 

 Robert Biedroń – Prezydent Miasta Słupska i Ewa Synowiec – Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Eu-
ropejskiej w Polsce zapraszają na XI edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "GWIEZDNY 

KRĄG" skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG” będzie prze-

biegać pod hasłem „Tolerancja i szacunek – niezbędne elementy tożsamości Europy”. 

Patronach honorowy nad Olimpiadą objęli: Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa – Posłowie do Parla-
mentu Europejskiego, Ryszard Stachurski – Wojewoda Pomorski oraz Mieczysław Struk – Marszałek Woje-

wództwa Pomorskiego. 

5. Juvenes translatores-kolejna edycja 

 Do 20 października można zgłaszać szkoły do udziału w 

konkursie „Juvenes Translatores” Uczniowie urodzeniu w 1998 r. 

pragnący poznać, na czym polega praca zawodowego tłumacza, 

26 listopada o wyznaczonej godzinie będą mieli za zadanie prze-

tłumaczenie krótkiego tekstu związanego z tematem przewodnim 

tej edycji konkursu-„Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju”.  

       W każdym kraju wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Zwy-

cięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli na rozdanie nagród w 

kwietniu 2016 r.  

Strona internetowa konkursu 

 Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii 
Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest popularyzowanie 
wiedzy wśród uczniów polskich szkół ponadgimnazjal-
nych idei Zjednoczonej Europy, zasad demokratyczne-
go państwa prawa, historii integracji Unii Europejskiej, 
mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, 
systemu prawa unijnego, praw i obowiązków przysłu-
gującym obywatelom Unii Europejskiej oraz polityk Unii 

Europejskiej. 

Organizatorem Olimpiady jest: Miasto Słupsk, Sieć Punktów Informacji Europej-

skiej Europe Direct w Polsce, Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej". 

Współorganizatorem jest: Centrum Dokumentacji Europejskiej w Słupsku. 

Zainteresowani uczniowie mogę rejestrować się za pomocą Słupskiej Miejskiej 
Platformy E-Learningowej: http://szkolenia.slupsk.eu/ do 22 listopada 2015 ro-

ku. 

Nagrodą główną dla trzech najlepszych finalistów jest staż w Brukseli ufundo-

wany przez Stowarzyszenie "Pomorskie w Unii Europejskiej". 

Więcej informacji: http://www.europedirect.slupsk.eu/ i https://

www.facebook.com/EDSlupsk 

http://ec.europa.eu/translatores/
http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/registration_form.cfm?comlang=pl
http://szkolenia.slupsk.eu/
http://www.europedirect.slupsk.eu/
https://www.facebook.com/EDSlupsk
https://www.facebook.com/EDSlupsk


1. Ukraińcy patrzą na Zachód 

  

 Czy Ukraińcom faktycznie zależy na integracji ze Wspólno-
tą? Jak konflikt zbrojny na Ukrainie i wsparcie państw Zachodu 
wpływają na ocenę, jaką Ukraińcy wystawiają UE i jej państwom 
członkowskim?  Jak wynika z najnowszych badań Instytutu Spraw 
Publicznych i Fundacji Bertelsmanna, mimo trudnej sytuacji poli-
tycznej i ekonomicznej Ukraińcy nadal opowiadają się za proeuro-
pejskim kursem swojego kraju i postrzegają w nim szansę dla roz-
woju. Od Zachodu oczekują zaś głównie pomocy humanitarnej i 
gospodarczej. 

2.  Konsultacje społeczne nt. obywatelstwa 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zaprasza na debatę, podczas której wspólnie zastano-
wimy się, jaka powinna być odpowiedź Zachodu na oczekiwania ukraińskiego społeczeństwa. 
Eksperci z Ukrainy, Komisji Europejskiej, Polski i Niemiec wskażą i ocenią dotychczasowe dzia-
łania wobec Ukrainy oraz zastanowią się nad niezbędnymi krokami, które powinny być podjęte 
w najbliższej przyszłości.  

Prosimy o rejestrację do 12 października 2015 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsce decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
http://ec.europa.eu/polska/news/151005_prezentacja_pl.htm 

 Z jakimi codziennymi problemami stykają się obywatele UE ucząc się, 
pracując czy podróżując po Europie? Jak usunąć te przeszkody i cieszyć się w 
pełni z praw obywatelskich UE? Komisja Europejska zaprasza do udziału w kon-
sultacjach społecznych na temat wspólnych wartości, praw i demokratycznego 
uczestnictwa. Opinie można przesyłać do 7 grudnia br.  

Państwa zdanie jest dla nas ważne. Zachęcamy do 
podzielania się z nami swoimi sugestiami!  

Więcej informacji: 
http://ec.europa.eu/polska/

http://isp.org.pl/konferencje,1,453.html#register
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/76c39c36-3936-4aaf-a925-0bee0896facd?draftid=f81bbdf1-4896-4adb-8227-2fc64402ad58&surveylanguage=PL&serverEnv
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/76c39c36-3936-4aaf-a925-0bee0896facd?draftid=f81bbdf1-4896-4adb-8227-2fc64402ad58&surveylanguage=PL&serverEnv
http://ec.europa.eu/polska/news/150915_obywatelstwo_pl.htm


5.  Europejski Tydzień Kodowania 

3. Moja zdrowa rodzina– zakończenie projektu 

  Od 10 do 18 października 2015 r. miliony dzieci, młodzieży, 
dorosłych, rodziców, nauczycieli, przedsiębiorców i decydentów 
ponownie spotkają się w całej Europie na imprezach i w kla-
sach, aby uczyć się kreatywnego programowania.  
 
 Jeśli jesteś dzieckiem, młodym człowiekiem, programi-
stą, rodzicem, nauczycielem, przedsiębiorcą lub prowadzisz 
szkołę – nadszedł czas, by zaplanować wydarzenie Tygodnia 
Kodowania i umieścić je na mapie dostępnej na stronie code-
week.eu.  

4. Konkurs Prac Młodych Naukowców 

 Była fabryka pociągów w Mediolanie, Fabbrica del Vapore, tętni w ostatnich dniach 
życiem. 169 młodych naukowców w wieku od 14 do 20 lat zaprezentowało tam swoje projek-
ty. Był to ostatni etap 27. edycji Konkursu Prac Młodych Naukowców UE (EUCYS), zakoń-
czonego 21 września podczas ceremonii wręczenia nagród. Wśród laureatów są Polacy.  

 Trzy pierwsze nagrody o wartości 7 tys. euro zdobyli: Sanath 
Kumar Devalapurkar z USA, Lukas Stockner z Niemiec oraz Michał 
Bączyk i Paweł Piotr Czyż. Polacy przedstawili projekt z dziedziny 
fizyki: Badanie zachowania pojedynczych i sprzężonych oscylatorów 
typu on-off na przykładzie oscylatora butelkowego. Oprócz nagrody 
pieniężnej laureaci zostali zaproszeni do udziału w corocznym Mię-
dzynarodowym Forum Młodych Naukowców w Londynie.  

Oficjalna strona tegorocznej edycji konkursu  

 27 października odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Moja 
zdrowa rodzina”. Jest to projekt pilotażowy finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej. Przez ostatnie 2 lata sprawdzał różne podejścia w celu poprawienia na-
wyków żywieniowych i zwiększenia spożycia warzyw i owoców wśród dzieci, ko-
biet w ciąży i osób powyżej 65 roku życia w 4 regionach w Polsce i na Węgrzech.  

 
 Konferencja podsumowująca projekt odbędzie się w Dużej Sali Kinowej w gma-
chu Ministerstwa Zdrowia na ul. Miodowej 15 w Warszawie w godzinach 11.00-14.00. 
Spotkanie będzie miało formę konferencji z udziałem reprezentantów Komisji Europej-
skiej, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, zespołu wdrażającego projekt oraz przedsta-
wicieli Komitetu Naukowego. 
 W trakcie wydarzenia zostaną przedstawione rezultaty projektu, łącznie z wynika-
mi ewaluacji przeprowadzonej wśród 2700 uczestników projektu na temat ich zwyczajów 
zakupowych, żywieniowych, a także związanych z gotowaniem.  
 

http://codeweek.eu/
http://codeweek.eu/
http://www.eucys2015.eu/index.php/about#1

