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NOWOŚCI Z PAŹDZIERNIKA 

 

  
ŚWIATOWY DZIEŃ NAUCZYCIELA  
Z okazji Światowego Dnia Nauczyciela Komisja uruchamia nowe narzędzie internetowe dla nauczycieli, które ma 
im ułatwić refleksję nad wykorzystywaniem technologii cyfrowych w pracy pedagogicznej. Narzędzie o nazwie 
„SELFIEforTEACHERS" może pomóc im w ocenie – na podstawie serii pytań – ich poziomu kompetencji 
cyfrowych i określeniu obszarów, w których potrzebują oni dalszego szkolenia i wsparcia. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5947/swiatowy-dzien-nauczyciela.html  
 

 UNIJNE CYFROWE ZAŚWIADCZENIE COVID: GLOBALNY STANDARD I PONAD 591 MLN ZAŚWIADCZEŃ  
Komisja przyjęła sprawozdanie dotyczące unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID i jego wdrażania w całej UE. 
Sprawozdanie pokazuje, że unijne zaświadczenia, których wydano już ponad 591 mln, stanowią zasadniczy 
element reakcji Europy na pandemię COVID-19. Zaświadczenie obejmuje szczepienia przeciwko COVID-19, testy 
i powrót do zdrowia, ułatwia bezpieczne podróżowanie i odgrywa kluczową rolę we wspieraniu europejskiej 
branży turystycznej, która mocno ucierpiała na skutek pandemii. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5969/unijne-cyfrowe-zaswiadczenie-
covid-globalny.html  
 

 PROGRAM PRAC KOMISJI NA 2022 R.: RAZEM CZYNIMY EUROPĘ SILNIEJSZĄ  
Komisja przyjęła swój program prac na 2022 r., określający dalsze działania w odważnym planie transformacji 
na rzecz Europy po pandemii COVID-19 – Europy bardziej zielonej, sprawiedliwej, cyfrowej 
i odpornej. Główne punkty to Europejski Zielony Ład, Europa  na miarę ery cyfrowej, gospodarka służąca 
ludziom, silniejsza pozycja Europy na świecie, promowanie europejskiego stylu życia oraz nowy impuls dla 
demokracji europejskiej.  
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5971/program-prac-komisji-na-2022.html  
 

 KOMISJA ZAOFERUJE MŁODYM EUROPEJCZYKOM 60 TYS. BILETÓW KOLEJOWYCH 
Komisja udostępni bezpłatne bilety kolejowe 60 tys. Europejczyków w wieku od 18 do 20 lat w ramach inicjatywy 
DiscoverEU. Zgłoszenia przyjmowane były na okres podróży w 2022 r., który będzie Europejskim Rokiem 
Młodzieży. Wybrani kandydaci mogą podróżować w okresie od marca 2022 r. do lutego 2023 r. przez okres do 
30 dni. Ponieważ nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja pandemiczna, wszyscy podróżni będą mogli dokonać 
elastycznych rezerwacji za pomocą nowego mobilnego biletu. Data wyjazdu może zostać zmieniona do chwili 
odjazdu. Bilety mają jednoroczny okres ważności. Komisja zaleca wszystkim podróżującym sprawdzenie 
potencjalnych ograniczeń podróży na ReopenEU. 
 
Więcej na temat: https://wielkopolska.eu/aktualnosci/4521-komisja-zaoferuje-mlodym-europejczykom-60-
tys-biletow-kolejowych  
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DZIAŁANIA EUROPE DIRECT POZNAŃ 

CO CZEKA NAS W LISTOPADZIE? 

 

 LEKCJE EDUROPEJSKIE  
W dniu 20 października br. uczniowie ze szkoły Podstawowej w Żerkowie wzięli udział w lekcji europejskiej 
online. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie symbole posiada Unia Europejska, poznali zwyczaje, 
kulturę i zabytki z państw europejskich takich jak Portugalia, Hiszpania, Francja, Luksemburg oraz Belgia. 
W dniu 6 października br. odbyły się zajęcia online, w których wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Łuszczanowie. Podczas lekcji konsultanci ED przedstawili uczniom informacje dotyczące studiowania  
i podejmowania pracy w państwach UE. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5946/lekcja-europejska-w-szkole-
podstawowej.html  
Więcej na temat: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5964/lekcja-europejska-w-szkole-
podstawowej.html  
 

 KONFERENCJA W SPRAWIOE PRZYSZŁOŚCI EUROPY 
Unia Europejska proponuje transformację gospodarki na miarę ambicji w dziedzinie klimatu. W celu sprostania 
wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu i degradacją środowiska w Europie powstał plan działania - 
Europejski Zielony Ład. Unia Europejska pracuje obecnie nad sprawiedliwą odbudową gospodarki, która 
pozwoli odrobić spowodowane przez pandemię straty gospodarcze i społeczne, a przy tym umożliwi 
inwestycje w ekologiczną przyszłość. O przyszłości europejskiej gospodarki dyskutowali członkowie 
Studenckiego Koła Naukowego EUrope, działającego przy Katedrze Europeistyki na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu. Spotkanie poprowadził ekspert Team Europe - dr Rafał Kuligowski.  
 
Więcej na temat:  https://futureu.europa.eu/processes/Economy/f/13/meetings/69664?locale=pl  
 

 DZIEŃ DRZEWA 
Co roku 10 października obchodzimy w Polsce Święto Drzewa. To dobra okazja, by przypomnieć jak ważną rolę 
odgrywają drzewa: chłodzą w czasie skwaru, powstrzymują susze i powodzie, żywią i zwiększają plony, czyszczą 
powietrze, są domem wielu gatunków. Z tej okazji konsultanci EUROPE DIRECT Poznań przygotowali dla Was 
akcję ,,Dni Drzewa” – ciekawostki i dotyczące ochrony drzew i ich roli  w środowisku naturalnym. 
 
Więcej na temat:  http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/5953/dzien-drzewa-%238211-10-
pa%bcdziernika.html  
 

  

  
POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI  
EUROPE DIRECT Poznań chętnie dzieli się wiedzą! W ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki już 17 listopada 
każdy będzie mógł odwiedzić nasze stoisko na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Serdecznie zapraszamy! 
Czekają na Was ciekawe quizy, nagrody i spora dawka wiedzy o Unii Europejskiej! 

 

 
 
 

 
SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 
W listopadzie czeka nas niezwykle ciekawe wydarzenie – EUROPE DIRECT Poznań organizuje szkolenie dla 
nauczycieli ,,Jak ciekawie mówić o Unii Europejskiej?”. Podczas szkolenia konsultanci punktu przedstawią 
metody, które podpowiedzą, jak rozmawiać z młodzieżą na tematy unijne oraz udzielą ciekawych porad, jak 
urozmaicić lekcje, a także przedstawią narzędzia oferowane wspomagające nauczycieli.    
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