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Aktualności  

ED -Toruń: 

1. Otwarcie Punktu Europe 

Direct - Toruń 

2. Festiwal BOSS - ROZ-

WÓJ, KARIERA, SUKCES 

3. Konkurs ”Najlepsze Za-

jęcia z Przedsiębiorczości” 

4. Dyżury eksperta  
ds. funduszy europejskich  

- 22 i 29 maja 2013 r. 

5. Dzień Europy w Toruniu 

- ”Sto lat, Europo!” 

6. Nabór artykułów do  
publikacji „Unia Europej-
ska - perspektywy społecz-

no - ekonomiczne” 

7. Program Animacji Mło-
dych Osób Niepełnospraw-

nych - PAMON 

8. Różnorodność kulturo-
wa  i promocja dziedzictwa 

kulturowego w Europie 

 Mamy zaszczyt poinformować, że 18 kwietnia 2013 r. 

miało miejsce uroczyste otwarcie biura Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct – Toruń przy Wydziale Technicznym WSG.  

 
 Uroczystość rozpoczęła się przecięciem białej 
wstęgi a wśród zaproszonych gości znalazły się osobi-
stości takie jak przedstawiciele Komisji Europejskiej: 
Pani Katarzyna Pszczoła – Koordynator Sieci Europe 
Direct, Pan Rafał Rudnicki - Kierownik Wydziału Informa-
cji i Komunikacji Społecznej, przedstawiciele władz  
regionalnych, samorządu lokalnego, Władze Wyższej 
Szkoły Gospodarki, środowiska akademickiego, biznesu 
a także środowiska pozarządowego.  
 
Zespół Punktu Informacji Europejskiej tworzą:  

 dr Karolina Marchlewska – Patyk – Dyrektor  
Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń,  

 Marta Tybura – Koordynator Europe Direct – Toruń oraz  

 Kamila Kruża – Supeł, która czuwa nad finansami. 
 
Oficjalny adres Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń  
to ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń. 

 

Oprócz zaproszonych gości, wydarzeniu temu towarzyszyły także media.  
 
Krótką video relację z uroczystości można znaleźć na stronie :http://
www.torun.tv/movie/show/1657 (12.minuta). 
 
Wiadomość o tym niezwykle dla nas ważnym wydarzeniu pojawiła się także 
na stronach: http://www.radiopik.pl/2,1223,w-toruniu-uruchomiono-punkt-
informacji-europejsk oraz 
http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/spoleczne/to-miejsce-pierwszego-
kontaktu-obywateli-unii-z-jej-przedstawicielami/10788584 

 

Zapraszamy do odwiedzania Punktu Europe Direct - Toruń!  

1. Otwarcie Punktu Europe Direct - Toruń 
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Dobiegła końca dziesiąta, jubile-
uszowa edycja jednego z naj-
większych Festiwali Biznesu  
w Polsce skierowanego do stu-
dentów - FESTIWLU BOSS - 
ROZWÓJ, KARIERA, SUKCES.  
 
Odbywa się on corocznie  
w 17 największych miastach  
w Polsce, w tym także w Toru-
niu. Głównym organizatorem 
przedsięwzięcia jest Toruńskie 
Studenckie Forum Business 
Centre Club.   

W tym roku do grona organiza-
torów dołączył również Punkt 
Informacji Europejskiej Europe 
Direct – Toruń przy Wydziale 
Technicznym WSG, oferując 
studentom szkolenie, którego 
prelegentem był Pan Maciej 
Smolarek, Starszy Specjalista  
w Wydziale Rynku Pracy, prezes 
Fundacji Alma. 
 
Szkolenie odbyło się 8 kwietnia 
2013 r. i było zatytułowane  
 

„Skuteczny market ing –  
budowanie marki”. 
 
Wszystkim obecnym serdecznie 
dziękujemy za przybycie i ak-
tywne włączenie się w zajęcia! 

2. Festiwal BOSS - ROZWÓJ, KARIERA, SUKCES 

3. Konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” 

4. Dyżury eksperta do spraw funduszy europejskich - 22 i 29 maja 2013 r. 

Punkt Informacji Europejskie 

Europe Direct – Toruń włączył 

się w organizację VIII edycji 

konkursu „Najlepsze Zajęcia  

z Przedsiębiorczości” w woje-

wództwie kujawsko – pomor-

skim, którego organizatorem 

jest Business Centre Club. 

 

Był to konkurs skierowany  

dla 3 - osobowych grup wraz  

z opiekunem, w których skład 

wchodzili uczniowie szkół  

ponadgimnazjalnych z woje-

wództwa kujawsko - pomorskie-

go.  

Konkurs „Najlepsze Zajęcia  

z Przedsiębiorczości” pokazuje 

jak cenna może okazać się wie-

dza zdobyta na podstawach 

przedsiębiorczości w szkołach, 

a także podczas samodzielnej 

nauki. W zamyśle konkursu jest 

pokazanie młodzieży, że najbar-

dziej istotna jest pomysłowość, 

która wsparta podstawowymi 

narzędziami i modelami ekono-

micznymi prowadzi do najcen-

niejszych rozwiązań. Konkurs 

składał się z 3 etapów: pierw-

szego - internetowego, drugiego 

- finału regionalnego i trzeciego 

- finału ogólnopolskiego.  

 

Finał regionalny konkursu odbył 

się 16 kwietnia w Wyższej Szko-

le Bankowej w Toruniu, nato-

miast finał ogólnopolski 

27 kwietnia na Politechnice 

Łódzkiej w Łodzi. 

Zapraszamy na comiesięczne  
bezpłatne dyżury z ekspertem 
ds. funduszy europejskich.  
Odbędą się one 22 i 29 maja  
2013 r. w godzinach od 16.00  
do 19.00. Wszystkich zaintere-

sowanych zapraszamy do biura 
Punktu Informacji Europejskiej 
Europe Direct - Toruń  przy  
ul. Grunwaldzkiej 25 b w Toru-
niu. Prosimy o wcześniejsze 
zgłoszenie chęci wzięcia udziału  

w spotkaniu, kontaktując się  
z konsultantem osobiście  
w godz. pracy biura,  mailowo: 
europedirect - torun@byd.pl  
lub telefonicznie: 052 567 00 09.  

mailto:europedirect-torun@byd.pl


5. Dzień Europy w Toruniu - „Sto lat, Europo!”   

       Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Toruń      
przy Wydziale Technicznym WSG wraz z Urzędem  
Miasta Torunia oraz Centrum Informacji Młodzieży  
przy MDK zapraszają do wspólnego świętowania  

Dnia Europy! Patronat honorowy nad wydarzeniem 

sprawuje Prezydent Miasta Torunia- Pan Michał Zaleski.  

Święto Europy to szczególny dzień w roku dla obywateli 
Unii Europejskiej. Co roku obchodzony jest we wszystkich pań-
stwach członkowskich Unii Europejskiej. A jest co świętować,  
bo w zjednoczonej Europie od prawie 70-ciu lat utrzymujemy  

pokój. Jeszcze nigdy wcześniej się to nie udało. 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Torunia i okolic do aktyw-
nego udziału w obchodach Dnia Europy, które zorganizowane 
zostaną 10 maja na toruńskim Rynku Staromiejskim. Szczególne 
atrakcje czekają na dzieci i młodzież – dla najmłodszych  
m.in. europejskie zabawy i konkursy z nagrodami, broszury  
i quizy o Unii Europejskiej. Wszystkich gości powitamy kwiatami 
w barwach Unii Europejskiej. Nie zabraknie oczywiście dźwięków 
hymnu Unii Europejskiej. Gościem specjalnym Dnia Europy  
w Toruniu będzie Syriusz – maskotka Unii Europejskiej, który 

chętnie zrobi sobie zdjęcie ze wszystkimi uczestnikami!  

 

11:00 ROZPOCZĘCIE FESTYNU KONCERTEM SZKOLNEJ ORKIESTRY DĘTEJ (ZESPÓŁ SZKÓŁ  

SAMOCHODOWYCH W TORUNIU) 

12:00 UROCZYSTE OTWARCIE „MIASTECZKA EUROPEJSKIEGO” 
Przywitanie gości kwiatami w barwach Unii Europejskiej 
Przedstawienie Syriusza – maskotki Unii Europejskiej 

  

12:20 OGŁOSZENIE KONKURSÓW TEMATYCZNYCH: 
Konkurs plastyczny na najładniejszego Syriusza 
Konkurs na najpiękniejsze życzenia z okazji Dnia Europy 
Konkurs na pocztówkę do Chorwacji – państwa przystępującego do UE w 2013 

12:15 – 13:45 NAMIOT INFORMACYJNY: 
Poznaj Unię Europejską – ciekawe publikacje o UE dla małych i dużych 
Zapytaj o Unię Europejską – konsultacje z pracownikami Europe Direct 
 Sieci Informacyjne w UE–stoisko informacyjne sieci Europe Direct, Eurodesk 

oraz Enterprise Europe Network 
  

EUROPEJSKIE GRY I ZABAWY: 
Europejskie Koło Fortuny – sprawdź swoją wiedzę o państwach UE 
Europejski konkurs wiedzy o UE 
Balonowy EuroQuiz 

  
PLENER: 

Malowanie flag państw członkowskich UE 
Malowanie na twarzach dzieci flag państw Unii Europejskiej 
Europejskie puzzle 
Zrób sobie zdjęcie na tle Berlaymont 

  

13:45 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSÓW TEMATYCZNYCH – wręczenie nagród laureatom 

14:00 ZAKOŃCZENIE FESTYNU WSPÓLNYM ZDJĘCIEM Z SYRIUSZEM 

W PROGRAMIE DNIA EUROPY: 

   Do udziału w wydarzeniu szcze-

gólnie zapraszamy szkoły i przed-

szkola – przyjdźcie całą klasą!  

Ze względów organizacyjnych  

prosimy o wcześniejsze zgłaszanie 

grup zorganizowanych na adres  

e-mail: europedirect-torun@byd.pl 

lub telefonicznie: (52) 567 00 09. 

Zapraszamy do wspólnego świętowania DNIA EUROPY! 



Punkt Informacji Europejskiej 
Europe Direct –  Toruń  
przy Wydziale Technicznym 
WSG proponuje możliwość  
publikacji tekstów w recenzowa-
nej  publ ikacj i  naukowej  
„Unia Europejska – perspekty-
wy społeczno ekonomiczne”.  
W 2013 r. kolejny, tym razem 
piąty numer poświęcony zosta-
nie zagadnieniom Europejskie-
go Roku Obywateli. Celem  
publikacji jest przedstawianie 
różnych aspektów Unii Europej-

skiej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem jej procedur i mechani-
zmów funkcjonowania, systemu 
prawnego i podejmowania decy-
zji, a także społecznoekono-
micznego wymiaru integracji 
europejskiej oraz praktycznych 
aspektów obecności Polski  
w jej strukturach.  Praca musi 
spełniać wymogi merytoryczno- 
techniczne. Wymagane jest  
także przygotowanie streszcze-
nia oraz noty informacyjnej  

o autorze. 

Termin nadsyłania artykułów: 

30 czerwca  2013 r.   

4 kwietnia 2013 r. w Muzeum 
Etnograficznym w Toruniu  
odbyło się spotkanie organizo-
wane przez Międzynarodowe 
Centrum Zarządzania Informa-
cją ICIMSS  w Toruniu zatytuło-
wane "Różnorodność kulturowa 
i promocja polskiego dziedzic-
twa kulturowego w Europie".  
 
Partnerem przedsięwzięcia  był 
Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct - Toruń przy  
Wydziale Zarządzania WSG. 
 
 Spotkanie składało się z prelek-
cji „Gustav Klimt  Otto Wagner, 
zwei  Seccesionisten pragen  
d a s   W e l t k u l t u r e r b e 
Wiens” („Gustav Klimt i Otto 
Wagner, dwóch reprezentantów 
secejski współokreślających  
dz iedz ictwo   Wiedn ia” )  
oraz „Promocja polskiego dzie-

dzictwa kulturowego w Europie  
na przykładzie projektu Partage 
Plus”.  Podczas spotkania miała 
miejsce również promocja albu-
mu „Secesja w województwie 
kujawsko - pomorskim”.  
 
Wydarzeniu uświetnił występ 
grupy wokalnej Poza Rytmem  
zatytułowany „Lata Dwudzieste, 
Lata Trzydzieste”. 
 

8. Różnorodność kulturowa i promocja dziedzictwa kulturowego w Europie 

6. Nabór artykułów do publikacji „Unia Europejska - perspektywy   

społeczno - ekonomiczne” 

Od 1 marca 2013r. Wyższa 

Szkoła Gospodarki w Bydgosz-

czy zaprasza do udziału  

w projekcie pt. „Program Ani-

macji Młodych Osób Niepełno-

sprawnych - Pamon”. 

Jesteś osobą niepełnosprawną 

pozostającą bez pracy z terenu 

w o j e w ó d z t w a  k u j a w s k o -

pomorskiego? Masz 25 lat lub 

mniej? Chcesz poszerzyć swoje 

kwalifikacje a tym samym stać 

się bardziej konkurencyjny  

na rynku pracy? „Program Ani-

macji Młodych Osób Niepełno-

sprawnych – PAMON” jest 

WŁAŚNIE DLA CIEBIE! 

Każdy uczestnik projektu będzie 

mógł wziąć udział w wybranych 

kursach, których wykaz znajdu-

je się na stronie projektu: 

www.pamon.byd.pl. Każdemu  

z  n i c h ,  W S G  o f e r u j e  

3-miesięczny płatny staż zawo-

dowy wraz ze stypendium w wy-

sokości 1500,00zł brutto .  

W projekcie mogą brać udział 

również osoby z otoczenia osób 

niepełnosprawnych Asystenci 

Osobiści Osób Niepełnospraw-

nych (AOON) 

Już dzisiaj weź udział w proce-

sie rekrutacyjnym, którego  

precyzyjny opis znajdują się na 

stronie: http://pamon.byd.pl/3-

rekrutacja Więcej informacji  

o projekcie na stronie: 

www.pamon.byd.pl 

7. Program Animacji Młodych Osób Niepełnosprawnych -  PAMON 

http://pamon.byd.pl/3-rekrutacja
http://pamon.byd.pl/3-rekrutacja
http://www.pamon.byd.pl/


1. Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku  

To już 12. edycja ustanowione-
go przez Komisję Europejską 
konkursu, którego celem jest 
nagrodzenie europejskim zna-
kiem innowacyjności w dziedzi-
nie nauczania i uczenia się języ-
ków obcych (European Langu-
age Label) m.in. instytucji,  
nauczycieli czy uczniów za no-
watorskie projekty językowe.  
 
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 
właśnie dla Ciebie. 
 
European Language Label  
to europejski certyfikat jakości 
w edukacji językowej.  

Jest on wyróżnieniem za inno-
wacyjne techniki kształcenia  
i promuje osiągnięcia meto-
dyczne i dydaktyczne. W Polsce 
przyznawany jest od 2001 r. 

 
Termin nadsyłania formularzy:  
6 maja 2013 r. 
 
Więcej informacji, w tym  
regulamin konkursu i formularz 
zgłoszeniowy na stronie: http://
ell.org.pl/  

3. Konkurs European English Label 

Rozpoczęła się III edycja  
konkursu organizowanego 
przez Fundację Inicjatyw  
Społeczno – Ekonomicznych, 
którego celem jest wyłonienie 
najlepszego przedsiębiorstwa 
społecznego roku 2013.   
 
Jakie kryteria musi spełniać fir-
m a ,  a b y  n a z w a n o  j ą 
„najlepszą”? Musi być najlepiej 
przygotowana do konkurencji 
na wolnym rynku a równocze-
śnie wypracowywać istotny 
zysk społeczny.  
 
Celem Konkursu jest wsparcie 
najbardziej przedsiębiorczych 
podmiotów ekonomii społecz-
nej poprzez: 
> promocję produktów  
i usług wysokiej jakości, 
> promocję konkurencyjnych 
rozwiązań marketingowych, 

> promocję innowacyjnych roz-
wiązań organizacyjnych, 
> promocję umiejętnego działa-
nia biznesowego dla realizacji 
celów społecznych. 
 
Wykaz kategorii przedsię-
biorstw, które mogą wziąć 
udział w konkursie znajduje się 
na stronie: http://www.konkurs-
es.pl/x/625099.  
 
Konkurs przewiduje dwie kate-
gorie „Przedsiębiorstwo Spo-
łeczne Roku” oraz „Pomysł  
na Rozwój”. 
 

Nagrodami w konkursie są na-
grody pieniężne, których pula 
wynosi 65 tys. zł, nagrody  
doradcze (finaliści obu konkur-
sowych kategorii będą mieli 
szanse powalczyć o Nagrodę 
Pracowników PwC Polska  
w formie doradztwa biznesowe-
go).  
 
Spośród przedsiębiorstw spo-
łecznych, które przejdą do fina-
łu konkursu, Internauci wybiorą 
„Przedsiębiorstwo Społeczne 
Publiczności”. Nagroda Publicz-
ności nie jest nagrodą finanso-
wą. 

 
 Termin nadsyłania zgłoszeń:  
 8 maja 2013r. 
 
 Więcej informacji na temat    
konkursu:http://www.konkurs-
es.pl/ 

2. Przedsiębiorstwa tworzące miejsca 

pracy dla młodzieży poszukiwane! 

Europejska Sieć Fundacji  
na rzecz Gospodarki Społecznej 
ogłosiła konkurs dla najciekaw-
szych nowych przedsiębiorstw 
tworzących miejsca pracy  
dla młodzieży.  
 
Konkurs dedykowany jest fir-
mom z sektora gospodarki spo-
łecznej, założonym przez osoby 
w wieku od 18. do 30. roku  

życia, które stworzyły miejsca 
pracy dla młodych ludzi. Ich sie-
dziba musi znajdować się w Unii 
Europejskiej lub Maroku. Aby 
wziąć udział w konkursie, przed-
siębiorstwo musiało rozpocząć 
działalność w okresie od 
15.05.2011 r. do 15.11.2013 r.  
 

Nagroda to 5 tys. euro! 
 

Termin nadsyłania zgłoszeń:  
15 maja 2013 r. 
 
Formularz  zg łoszeniowy: 
www.pefondes.eu/ IMG/doc/
Application_form.doc 

http://www.konkurs-es.pl/x/625099
http://www.konkurs-es.pl/x/625099
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5. Generations@school 

1. Najlepsze Przed-
siębiorstwo Spo-

łeczne Roku 

2. Przedsiębiorstwa 
tworzące miejsca 
pracy dla młodzieży 

poszukiwane! 

3. Konkurs Europe-

an English Label 

4. Europejska Karta 
Ubezpieczenia Zdro-

wotnego (EKUZ)  

5. Genera-

tions@school 

4. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

 
 
29 kwietnia przypada Europejski 
Dzień Solidarności Międzypoko-
leniowej. 
 
Komisja Europejska zaprasza 
nauczycieli do zorganizowania 
w okolicach tej daty spotkania 
uczniów z seniorami, podczas 
którego przedstawiciele obu 
pokoleń będą mieli możliwość 
porozmawiania o Europie.  
 
Tematyka rozmów może być 
przeróżna. Mogą one dotyczyć 
zarówno przeszłości, teraźniej-
szości a także tego, co osoby 
starsze i młodsze mogą zrobić 
wspólnie by kreować lepszą 
przyszłość. Może to być także 
debata na temat problemów nie-
pokojących oba pokolenia  
lub rozpoczęcie wspólnego pro-
jektu, w którym seniorzy  
i uczniowie współpracują  
w sposób bardziej regularny.  
 

 Co to znaczy być obywatelem 
Europy? 

 

 Które z posiadanych przez nas 
praw uzyskaliśmy dzięki euro-
pejskiej integracji? 

 

 Jak przyszli obywatele UE  
postrzegają te prawa i jak  
zamierzają z nich korzystać? 

 

 Jaki kształt powinna mieć  
Europa, którą przekażemy ko-
lejnym pokoleniom? 

 
Są to ważne pytania, na które 
warto znaleźć odpowiedz pod-
czas wspólnej rozmowy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagrodami w konkursie  
są aparaty fotograficzne  
a nagroda specjalna to wyjazd 
do Brukseli (dla uczniów powy-
żej 15. roku życia).  
 
 
Termin przyjmowania zgłoszeń 
mija 30 czerwca 2013 r. 
 
 
Więcej informacji o konkursie 
na stronie: 
www.generationsatschool.eu 

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza 
do udziału w ogólnopolskim konkur-
sie plastycznym „Europejska Karta 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) 

dla dzieci i młodzieży”.  

Zadanie konkursowe polega na wy-
konaniu oryginalnej i ciekawej pracy 
plastycznej, która przedstawiać bę-
dzie projekt Europejskiej Karty Ubez-
pieczenia Zdrowotnego (EKUZ) dla 

dzieci lub młodzieży.  

Musi być ona wykonana przy zacho-
waniu przepisów o koordynacji wzo-
ru. Konkurs dedykowany jest 
uczniom ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-

nych.  

Wzór karty dostępny na stronie inter-
netowej Komisji Europejskiej: http://
ec .eu ropa .eu / soc ia l / ma in . jsp?

catId=653&langId=pl&albumId=38). 

 

Prace można przesyłać do 13 maja 

2013 r. 

Więcej informacji o konkursie oraz 
formularz zgłoszeniowy znajduje się: 
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/

default/files/wniosekregulamin.pdf  

http://www.generationsatschool.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=pl&albumId=38).
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=pl&albumId=38).
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=653&langId=pl&albumId=38).
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/wniosekregulamin.pdf
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/sites/default/files/wniosekregulamin.pdf
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Europa Środkowo - Wschodnia  
to region Europy, w którym zaob-
serwować można najbardziej  
napięte stosunki na linii PRA-
COWNICY - PRACODAWCY – 
RZĄDZĄCY. Według najnowsze-
go raportu Komisji Europejskiej 
dialog społeczny w Europie pod-
dany jest ciężkiej próbie.  

To wszystko za sprawą bole-
snych reform, którym nie towa-
rzyszył dialog społeczny, a które 
wymuszone zostały ciężką sytu-
acją ekonomiczną kraju. Raport 
dotyczy głównie stosunków  
pracy w sektorze publicznym:  
w szkolnictwie, edukacji, admini-
stracji oraz służbie zdrowia. 

Więcej informacji na temat raportu na stronie: http://ec.europa.eu/

polska/news/130411_praca_pl.htm  

Według badań dotyczących  
realizacji celów edukacyjnych 
strategii „Europa 2020” opubli-
kowanych przez Eurostat,  
Polska znajduje się w grupie 
państw, w których szybko  
rośnie liczba absolwentów wyż-
szych studiów a odsetek osób 
przedwcześnie kończących  
naukę jest jednym z najniższych 
w Europie.  
 

Cele strategii „Europa 2020” 
zakładają podniesienie do po-
nad 40% liczby osób z wyższym 

wykształceniem (w Polsce 
wskaźnik ten w 2012 r. wyniósł 
39,1% i planuje się, że w przy-
szłym roku osiągnie zakładany 
cel) i obniżenie odsetka osób 
przedwcześnie kończących  
naukę poniżej 10% ( w Polsce 
jest to tylko 5,7%).  
 
Z badań wynika także, że kobie-
ty lepiej wypadają w obu rankin-
gach niż mężczyźni. 

Szczegółowe wyniki rankingu znaleźć można na stronie: http://ec.europa.eu/polska/news/130412_nauka_pl.htm  

Większe bezpieczeństwo i swo-
boda przemieszczania się  
w strefie Schengen, ułatwienia 
w poszukiwaniu zaginanych 
osób (szczególnie dzieci), 
umożliwienie służbom odpowie-
dzialnym za kontrole graniczne, 
policji oraz funkcjonariuszom 
celnym wymiany danych o oso-
bach podejrzanych o udział  

w poważnych przestępstwach – 
to wszystko zapewnia SIS II.  
Co to takiego? SIS II to system 
informacyjny Schengen drugiej 

generacji.  

Więcej informacji na jego temat 
na stronie:http://ec.europa.eu/
p o l s k a /

news/130409_schengen_pl.htm  

Narzędzia do tworzenia lekcji, 

forum oraz czat na żywo – to 

wszystko znaleźć można na 

Consumer Classroom (http://

www.consumerclassroom.eu/

pl). Jest to wielojęzyczna, ogól-

noeuropejska strona adresowa-

na głównie do nauczycieli mło-

dzieży w wieku od 12 do 18 lat  

z całej Europy. 

Classroom umożliwia tworzenie 

lub wybieranie gotowych lekcji 

dla uczniów oraz współpracę 

online z innymi nauczycielami 

oraz klasami z całej Europy. Ce-

lem nowo powstałej strony jest 

promowanie edukacji konsu-

m e n c k i e j ,  a  z w ł a s z c z a  

nauczania jej w szkołach śred-

nich w krajach UE.  

Więcej informacji na stronie: 

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

news-

/130402_edukacja_konsumenck

a_pl.htm 
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