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LEKCJA NA 12 GWIAZDEK 
Pora na podsumowanie 
 

 
 

Blisko 5000 przejechanych kilometrów, 25 warsztatów dla ponad 650 uczniów ze szkół średnich 

z Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Tak kończy się edycja 2018/2019 

kampanii edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”, która ma pokazać młodym Polakom, że mogą 

wpływać na decyzje podejmowane przez unijne instytucje. 

Inicjatorem i współtwórcą przedsięwzięcia, którego celem jest zwiększenie wiedzy młodych 

Polaków o UE ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru członkostwa Polski w UE 

i jego wpływu na codzienność młodych Polaków, jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w 

Polsce, zaś partnerami sieci Europe Direct oraz Eurodesk. 

Podsumowanie projektu, któremu dumnie partnerujemy można znaleźć  >>>tutaj.

 

EUROPEJSKIE DNI MŁODZIEŻY 
„Transformacja edukacji” tematem przewodnim obchodów 
 

 

„Transformacja edukacji” to temat przewodni tegorocznych, europejskich obchodów 

Międzynarodowego Dnia Młodzieży. Chodzi m.in. o zwrócenie uwagi na starania podejmowane 

w celu poprawy integracyjnego charakteru edukacji oraz zwiększenia jej dostępności dla 

wszystkich młodych ludzi, w tym starań podejmowanych przez nich samych. UE wspiera 

współpracę państw członkowskich w dziedzinie edukacji, ułatwiając młodym ludziom 

korzystanie z mobilności, a nauczycielom zdobywanie doświadczeń i dzielenie się wiedzą dzięki 

możliwości pracy w całej Europie.  

Więcej informacji nt. działań Unii na rzecz młodzieży można znaleźć  >>>tutaj. 

 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.facebook.com/EDRzeszow
http://www.twitter.com/EDRzeszow
https://ec.europa.eu/poland/news/190802_Ln_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/190812_youth_pl
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POMOC HUMANITARNA                                                                                                                     

Pamiętajmy o pracownikach humanitarnych 

 

UE jest światowym liderem pod względem pomocy humanitarnej. (…) Przestrzeganie prawa 
humanitarnego stanowi podstawę naszego zaangażowania na arenie międzynarodowej – piszą w 
Światowym Dniu Pomocy Humanitarnej wiceprzewodnicząca KE Federica Mogherini oraz 
komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides. 

Rok 2019 ma szczególne znaczenie dla międzynarodowego prawa humanitarnego ze względu na 
przypadającą 70. rocznicę konwencji genewskich. W związku z rosnącym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa pracowników organizacji humanitarnych Unia Europejska wyraża uznanie dla 
zaangażowania wszystkich tych, którzy narażają swoje życie, aby nieść pomoc humanitarną na 
całym świecie. 

Szczegóły dotyczące kandydatów na komisarzy można znaleźć >>> tutaj.

 

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – RZESZÓW                       
Wakacyjne warsztaty nie tylko o Finlandii 

 
 

W telegraficznym skrócie: 
 

• W sierpniu obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych  >>>tutaj.  

 

• Polacy wśród czterech najbardziej optymistycznych narodów w UE  >>> tutaj.  

 

• UE-USA: Wołowina bez hormonów  >>> tutaj. 
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https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/190822_victims_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/190805_eb_spring_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/190807_beef_pl

