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NOWOŚCI Z LISTOPADA 

  
KONSULTACJE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO ROKU MŁODZIEŻY  
W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii 
z 2021 r. Komisja Europejska przyjęła formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem 
Młodzieży. W związku z tym uruchomiono specjalną ankietę dedykowaną młodzieży i jej potrzebom.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5984/konsultacje-w-sprawie-
europejskiego-roku.html 
 

 KE WZMACNIA CYBERBEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ I PRODUKTÓW BEZPRZEWODOWYCH 
Komisja podjęła działania mające na celu poprawę cyberbezpieczeństwa urządzeń bezprzewodowych 
dostępnych na rynku europejskim. Ponieważ telefony, inteligentne zegarki, monitory aktywności  
i bezprzewodowe zabawki są coraz bardziej obecne w naszym codziennym życiu, rośnie ryzyko cyberzagrożeń 
w odniesieniu do każdego konsumenta. Przyjęty dziś akt delegowany dotyczący dyrektywy w sprawie urządzeń 
radiowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich urządzeń bezprzewodowych przed ich sprzedażą 
na rynku UE.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5991/ke-wzmacnia-cyberbezpieczenstwo-
urzadzen-i.html  
 

 OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEJ URSULI VON DER LEYEN W SPRAWIE SYTUACJI NA GRANICY MIĘDZY 
POLSKĄ A BIAŁORUSIĄ 
 
,,Białoruś musi położyć kres narażaniu życia ludzkiego na ryzyko. Instrumentalizacja migrantów przez Białoruś 
do celów politycznych jest nie do przyjęcia. Władze białoruskie muszą zrozumieć, że wywieranie nacisku na Unię 
Europejską w ten sposób, poprzez cyniczną instrumentalizację migrantów, nie pomoże im w osiągnięciu ich 
celów.” – oto stanowisko Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ursuli von der Leyen w sprawie kryzysu 
migracyjnego na granicy z Białorusią  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/6005/oswiadczenie-przewodniczacej-
ursuli-von-der.html   
 

 KE ZAINWESTUJE PRAWIE 2 MLD EURO W TRANSFORMACJĘ CYFROWĄ  
Komisja przyjęła trzy programy prac programu „Cyfrowa Europa", w których określono cele i konkretne obszary 
tematyczne, które otrzymają finansowanie w łącznej wysokości 1,98 mld euro. Pierwszy z nich obejmuje 
strategiczne inwestycje, które będą miały decydujące znaczenie dla realizacji celów Komisji w zakresie 
wdrożenia cyfrowej dekady Europy. Program „Cyfrowa Europa" ma na celu wzmocnienie suwerenności 
technologicznej Europy i wprowadzenie na rynek rozwiązań cyfrowych z korzyścią dla obywateli, administracji 
publicznej oraz przedsiębiorstw. 
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/6007/ke-zainwestuje-prawie-2-mld.html  
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ 

CO CZEKA NAS W GRUDNIU? 

 

 

 POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2021   
W dniach 8-19 listopada, jak co roku, w Poznaniu odbył się Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. W to piękne 
święto nauki, instytucje zajmujące się oświatą i szkolnictwem wyższym są otwarte dla wszystkich i chętnie 
dzielą się tym, co mają najcenniejsze – wiedzą. Także EUROPE DIRECT Poznań wziął udział w tej akcji – w dniu 
18 listopada wraz ze Studenckim Kołem Naukowym EUrope zorganizował stoisko europejskie  
na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Odwiedzający mogli zapoznać się z wieloma ciekawymi 
informacjami na temat Unii Europejskiej oraz wziąć udział w konkursach.  
 
 

 JEDZ ZDROWO I KOLOROWO – AKCJA NA FACEBOOK’U 
Akcja „Jedz zdrowo" jest organizowana w związku z Europejskim Dniem Zdrowego Jedzenia i Gotowania, który 
obchodzimy 8 listopada. Celem święta jest promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych (i nie tylko), 
dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków, informowanie o konsekwencjach złej diety. 
Dzień Zdrowego Jedzenia jest obchodzony na wiele sposobów. W niektórych krajach kucharze zapraszają 
młodzież do restauracji, aby pokazać młodym ludziom czym jest zdrowe żywienie, prowadzą też warsztaty  
i zajęcia na temat zdrowej diety. W związku z tym konsultanci EUROPE DIRECT Poznań przygotowali wiele 
interesujących faktów na temat zdrowej żywności.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5998/jedz-zdrowo-akcja.html  
 

 SZKOLENIE - ,,JAK CIEKAWIE MÓWIĆ O UE?” 
Jak można zachęcić uczniów do nauki o Unii Europejskiej? Jak zmotywować ich do podejmowania działa n na 
rzecz społeczeństwa obywatelskiego? Ta te i wiele innych pytań starały się odpowiedzieć konsultantki EUROPE 
DIRECT Poznań podczas szkolenia pt. ,,Jak ciekawie mówić o Unii Europejskiej?” Szkolenie było organizowane 
przez punkt ED Poznań – jego celem było przekazanie nauczycielom sposobów na przedstawienie treści  
o tematyce unijnej w sposób ciekawy dla młodzieży i dzieci.  Przedstawiono także wiele bezpłatnych narzędzi 
internetowych, ułatwiających prowadzenie lekcji w postaci quizów, zagadek, krzyżówek.  
 
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5978/szkolenie.html   
 

  

 MIKOŁAJKI W RYDZYNIE  
Jak każdego roku, EUROPE DIRECT Poznań zorganizuje Europejskie Mikołajki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Rydzynie. Podczas imprezy podopieczni Ośrodka poznają kraje europejskie i ich tradycje. Dzieci 
biorą udział w różnych konkursach, podczas których mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat Europy. Dzięki temu 
dowiadują się jakie są symbole UE oraz poznają flagi poszczególnych krajów europejskich. Uczniowie poszerzają także 
swoją wiedzę na temat zabytków, zwyczajów czy też potraw, z których słyną poszczególne państwa członkowskie UE.  

 

 
 
 

 
OTWARCIE PUNKTU EUROPE DIRECT POZNAŃ 
W dniu 9 grudnia nastąpi oficjalne otwarcie EUROPE DIRECT Poznań. Niezmiernie cieszy nas to wydarzenie -  
na oficjalną inaugurację czekaliśmy długo, jednak nareszcie się udało.  
EUROPE DIRECT Poznań, działa przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu od 1 stycznia 2009 roku. 
Mamy nadzieję, że przyszłe lata naszej pracy będą równie owocne w interesujące wydarzenia jak dotychczas 
i nadal będziemy mogli służyć Wam informacjami i pomocą.  
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