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Relacja z VI edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
Kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej już za nami! Konkurs pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka odbył się 24 października w
III Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Kaliszu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami tegorocznej edycji oraz pełną relacją.
Czytaj więcej>>
II edycja Turnieju Klubów Europejskiech
Już 17 listopada br. członkowie klubów europejskich z regionu Południowej Wielkopolski przystąpią do zmagań w finale II edycji Turnieju Klubów Europejskich. Ich zadaniem będzie zaprezentowanie wybranego kraju, który wraz z Polską przystąpił do UE 10 lat temu oraz rozwiązanie testu
wiedzy o krajach należących do Unii Europejskiej.
Czytaj więcej>>
„Gwiezdny Krąg” - zaproszenie do udziału w Olimpiadzie
Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Gwiezdny Krąg” która
będzie przebiegać pod hasłem „10 lat Polski w UE – 10 lat Gwiezdnego Kręgu”. Celem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” jest popularyzowanie wiedzy
wśród uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych idei Zjednoczonej Europy, zasad demokratycznego państwa prawa, historii integracji Unii Europejskiej, mechanizmów funkcjonowania instytucji europejskich, systemu prawa unijnego, praw i obowiązków przysługującym obywatelom
Unii Europejskiej oraz polityk Unii Europejskiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2014 roku.
Czytaj więcej>>

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości - interdyscyplinarnym konkursie z wieloletnią tradycją dla młodych i ambitnych ludzi. Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu
zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem
praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych,
aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Bieżąca edycja Olimpiady odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Gospodarki, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP.
Czytaj więcej>>
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Nowy skład Komisji Europejskiej
W sobotę 1 listopada formalnie pracę rozpocznie nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem Jean-Claude Junckera. W 27-osobowej drużynie Luksemburczyka jest Elżbieta Bieńkowska. Polka będzie odpowiadała za rynek wewnętrzny i usługi, przemysł, przedsiębiorczość oraz
małe i średnie przedsiębiorstwa. Z zapowiedzi przewodniczącego Junckera wynika, że pierwsze
inicjatywy nowej Komisji dotyczyć będą m.in. jednolitego rynku cyfrowego oraz unii energetycznej.
Czytaj więcej>>
Projekt Praca
Trwa kolejna edycja akcji Projekt: Praca. To okazja dla młodych ludzi by zwiększyli swoje szanse na zatrudnienie. Wystarczy
wziąć udział w bezpłatnych warsztatach organizowanych na 12 uniwersytetach w całym kraju. Przy okazji można odwiedzić
stoisko Komisji Europejskiej w Polsce i zapytać o możliwości kariery w unijnych instytucjach. Projekt Praca to akcja społeczna
organizowana przez Gazetę Wyborczą przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Polsce i firmami McDonald's, Nestle oraz Deloitte. To już druga edycja projektu, w ramach którego
przeprowadzone zostaną bezpłatne warsztaty dla studentów i absolwentów na 12 uczelniach wyższych w Polsce. W zeszłym
roku warsztaty odbyły się w sześciu miastach, a efekty były szybko widoczne, gdyż część osób, która wzięła w nich udział, znalazła pierwszą pracę.
Czytaj więcej>>

Znajdź nas na Facebook’u i bądź na bieżąco:
www.facebook.com/EDOstrowWielkopolski
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