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EUROPEAN UNION IN ENGLISH
Szukamy klas, które o Unii chcą uczyć się po angielsku

Po ubiegłorocznym sukcesie cyklu warsztatów „European Union in English” Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct – Rzeszów postanowił kontynuować cykl w roku szkolnym
2019/2020. Rusza nabór klas, które chciałyby gościć u siebie przedstawicieli Punktu, którzy
o Unii Europejskiej nauczają w języku angielskim.
„European Union in English” to autorski cykl warsztatów przygotowany przez zespół PIE EDRzeszów, podczas którego uczniowie podkarpackich szkół poznają Unię Europejską.
Interaktywne zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
Szkoły, które chciałyby zaprosić przedstawicieli Punktu do przeprowadzenia warsztatów są
proszone o wysłanie wiadomości e-mail na adres: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl. W
wiadomości prosimy o podanie nazwy szkoły, nazwiska nauczyciela zapraszającego oraz
wskazanie klasy wraz z liczbą uczniów.
Szczegóły >>>tutaj.

KOMISJA EUROPEJSKA
Ursula von der Leyen prezentuje skład swojej Komisji
Ursula von der Leyen przedstawiła swój zespół i nową strukturę KE w kolejnej kadencji. Polski
prawnik i wieloletni europoseł Janusz Wojciechowski ma w nowej Komisji Europejskiej
odpowiadać za rolnictwo. - Komisja pod moim przewodnictwem będzie działać w sposób
geopolityczny i konsekwentnie prowadzić zrównoważoną politykę – powiedziała von der Leyen.
Szczegóły dotyczące kandydatów na komisarzy można znaleźć >>> tutaj.
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EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI
To już 3 lata!

14 września minęły trzy lata, od kiedy przewodniczący KE Jean-Claude Juncker zapowiedział
w swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r. utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności, który
umożliwia młodym ludziom udział w różnorodnych działaniach solidarnościowych w całej UE.
Od tamtej pory ponad 161 tys. osób w wieku 18–30 lat dołączyło do korpusu. Inicjatywa
odmieniła życie wielu ludzi. Większość finansowanych działań umożliwia udział
w wolontariacie: indywidualnie lub w zespołach. Ale młodzież może również brać udział w
stażach i znaleźć pracę. Co więcej, młodzież może stworzyć własne projekty solidarnościowe,
podczas których może proponować, opracowywać i prowadzić działania przyczyniające się
do pozytywnej zmiany w ich społeczności, w tym samym czasie mieszkając za granicą
i zdobywając cenne umiejętności.
Więcej informacji nt. EKS można znaleźć >>>tutaj.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
Wspólne świętowania z WiMBP w Rzeszowie

W telegraficznym skrócie:
•

Znamy pierwszą Europejską Prokurator Generalną >>>tutaj.

•

UE przeznaczy 676 mln euro na poprawę infrastruktury kolejowej i drogowej w Polsce
>>> tutaj.

•

Zarejestrowano trzy nowe europejskie inicjatywy obywatelskie (EIO) >>> tutaj.
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