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EUROPA CAFE W KOBYLINIE
24.11.2018 r. w Kobylinie Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct –
Olecko zorganizował spotkanie z cyklu „Europa Cafe". Podczas spotkania
przedstawiono prezentację o wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku
2019. Dyskutowano także o tym, dlaczego warto głosować w wyborach do
Europarlamentu.

myOXperience – konkurs dla młodzieży
Wystartował myOXperience – konkurs adresowany do uczniów w wieku 1617 lat znających dobrze język Oxfordzkiego. Termin przyjmowania zgłoszeń
mija 16 grudnia 2018 r.
Więcej:http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/konkursy/myoxperiencekonkurs-dla-mlodziezy%20

EUROSCOLA
Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce ogłosiło daty kolejnej edycji konkursu Euroscola, w
którym uczniowie szkół średnich mogą wygrać wyjazd do Strasburga. Konkurs składa się z dwóch
etapów. W pierwszym uczniowie zostaną poproszeni o rozwiązanie na stronie www.euroscola.pl
quizu z wiedzy o Unii Europejskiej. Mogą z niego uzyskać maksymalnie 60 punktów. Do drugiego
etapu przejdą grupy, które uzyskają minimum 50%, czyli 30 punktów. Quiz rozwiązywać można od
4 do 18 grudnia. Więcej:
http://euroscola.pl/?fbclid=IwAR3AsV8ROfSdTyPkn_0Q2xdJQbwxv0Oorz8QR_uApBYxzgCKzV
4zaFdEeEg

DOBRA ŻYWNOŚĆ Z EUROPY
14 listopada Komisja Europejska przyjęła program prac w zakresie promocji
produktów rolno-spożywczych na 2019 r. Na wybrane programy przewidziano
kwotę współfinansowania 191,6 mln euro. Więcej:
https://ec.europa.eu/poland/news/181115_food_pl
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EDUKACJA DOMOWA W EUROPIE
Sieć Eurydice zaprasza do lektury raportu omawiającego praktyki i regulacje
prawne związane z edukacją domową dzieci w wieku szkolnym w
poszczególnych krajach Europy.
Więcej: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/publikacje/edukacja-domowa-w-europie

CO EUROPA ROBI DLA MNIE?
Komisja Europejska zaprezentowała nową, interaktywną, stronę internetową "Co Europa robi dla
mnie" https://what-europe-does-for-me.eu/pl/home . Strona prezentuje krótkie, łatwe do odczytania
informacje, jak UE poprawia jakość życia obywateli.

DiscoverEU
Przypominamy, że 11 grudnia 2018 r. mija termin zgłoszeń w konkursie DiscoverEU. Masz
ukończone 18 lat. Chcesz zdobyć darmowy bilet na podróżowanie po Europie. Więcej na stronie
https://www.polonorama.com/index.php/aktualnoci/polska/3988-discover-eu-bezplatne-biletykolejowe-dla-18-latkow oraz https://europa.eu/youth/discovereu_pl

100 MLD EURO NA BADANIA I INNOWACJE
Komisja Europejska proponuje przeznaczyć w budżecie UE na lata 2021–2027 aż 100 mld euro na
program "Horyzont Europa". Będzie to najbardziej ambitny program wspierania badań naukowych i
innowacji w historii Unii. Komisja ma nadzieje, że zwiększenie środków na finansowanie badań
naukowych i innowacji zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na
świecie. Więcej na stronie: http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/wydarzenia/100-mld-euro-nabadania-i-innowacje

STAN ZDROWIA W UE
Według raportu Komisji Europejskiej „Zdrowie i opieka zdrowotna w zarysie: Europa 2018”,co
roku w UE przedwcześnie umiera ponad 1,2 mln osób, choć zgonów tych można by uniknąć dzięki
lepszej profilaktyce i skuteczniejszej opiece zdrowotnej. Opracowanie wskazuje m.in. na
rozbieżności w średnim trwaniu życia - nie tylko między płciami, ale i osobami o różnym statusie
społeczno-ekonomicznym.
Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/poland/news/181122_eu_health_pl
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