NEWSLETTER

KWIECIEŃ 2020

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów
tel.: 17 866 11 02
e-mail: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl

DIALOG OBYWATELSKI ON-LINE
Z okazji Dnia Europy

W ramach tegorocznych obchodów Dnia Europy serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w Dialogu Obywatelskim ONLINE „Europejska solidarność – rzeczywistość czy mit?”, który
odbędzie się w piątek 8 maja br. w godz. 14:00-15:00. Na postawione w tytule pytanie spróbują
odpowiedzieć Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda oraz
poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Smoleńska.
Link
do
transmisji:
www.facebook.com/komisjaeuropejska/.
mailto:wydarzenia@politykainsight.pl

https://www.politykainsight.pl/live
Potwierdzenie

lub
udziału:

ZAMIAST SŁÓW
Zdalne warsztaty o UE? Dla naszego zespołu nie ma rzeczy
niemożliwych

PANDEMIA DEZINFORMACJI
Należy podjąć zdecydowane kroki w związku z dezinformacją dotyczącą koronowirusa, działań
UE oraz współpracy państw członkowskich w tym trudnym czasie.
Materiały dotyczące dezinformacji można znaleźć >>>tutaj.
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PIE ED-Rzeszów w mediach

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem dotyczącym działań instytucji unijnych w związku
z koronawirusem, który przygotował członek naszego zespołu Dominik Łazarz >>>przeczytaj.

PIE ED – RZESZÓW POLECA
Nauka i zabawa w czasach pandemii

Wystąpienie koronawirusa w Europie i podejmowanie niezbędnych krajowych środków,
aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się tej choroby, mogą poważnie zakłócać naukę,
szkolenia i możliwości uczestnictwa w programach mobilności edukacyjnej. Odczuwają
to zarówno osoby uczące się, jak i nauczyciele i wychowawcy w całej Unii Europejskiej.
Aby pomóc nauczycielom oraz rodzicom, Komisja Europejska zebrała bogatą ofertę
materiałów edukacyjnych dostępnych w internecie, którą można znaleźć >>>tutaj.
A jeśli uczyć o Unii Europejskiej, to tylko z Kącikiem edukacyjnym, w którą oprócz
materiałów dydaktycznych można znaleźć gry, kwizy oraz informacje o konkursach
>>>sprawdź.
W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE





W związku z pandemią koronawirusa zmianie ulegają zasady konkursu „Od unii
lubelskiej do Unii Europejskiej” >>>zobacz.
Do 314 milinów euro – podniesiono fundusz wsparcia dla firm rozpoczynających
działalność oraz już działających w obszarze opracowywania i wdrażania innowacji
do walki z koronawirusem >>>zobacz.
Rejestracja na webinarium o programie „Europa dla obywateli”, które odbędzie się 7
maja br. >>>zobacz.
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