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Zaproszenie na bezpłatny pokaz filmu oraz debatę pn.: „Obywatel Europejczyk: emigrować, zostać, wracać?"
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Ostrów Wielkopolski przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, wraz z
Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce oraz Urzędem Miejskim Ostrowa Wielkopolskiego serdecznie
zapraszają do udziału w organizowanym z okazji Dnia Europy bezpłatnym pokazie filmu nagrodzonego nagrodą Parlamentu Europejskiego Lux Prize pt.: "Jestem Li" oraz do udziału w debacie pn.: "Obywatel Europejczyk: emigrować, zostać,
wracać?"
Czytaj więcej>>

Gorsza szkoła dla obcego
Dzieci, które niedawno przybyły do nowego kraju, częściej padają ofiarami segregacji i są umieszczane w szkołach dysponujących mniejszymi zasobami – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. Skutek to
gorsze wyniki w szkole oraz wysokie prawdopodobieństwo zbyt wczesnego kończenia nauki. Raport dotyczy 15 krajów
UE, gdzie ostatnio dotarły duże fale imigrantów.
Czytaj więcej>>

Polska w UE nie jest problemem, raczej jego rozwiązaniem
Polska w Unii Europejskiej nie tylko nie jest problemem, ale stanowi część rozwiązania problemów Wspólnoty – podkreślił były minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski w czasie konferencji "Polska w Unii Europejskiej. 10 lat po
podpisaniu Traktatu Akcesyjnego".
Czytaj więcej>>
Konsumenci z klasą!!!
Takiej strony jeszcze nie było! Consumer Classroom - to wielojęzyczna, ogólnoeuropejska strona, której atutem ma być
jakość materiałów edukacyjnych oraz narzędzi pomocniczych, takich jak narzędzie do tworzenia lekcji, fora czy czat na
żywo. Strona jest adresowana głównie do nauczycieli młodzieży w wieku od 12 do 18 lat. Consumer Classroom zaprasza
nauczycieli do dynamicznej społeczności internetowej skupiającej nauczycieli z całej Europy - i nie tylko!
Czytaj więcej>>

Bezpieczniejsze Schengen
Ruszył system informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II). Ma on zwiększyć swobodę przemieszczania się w strefie Schengen oraz jej bezpieczeństwo. System ułatwia służbom odpowiedzialnym za kontrole graniczne, policji i funkcjonariuszom celnym wymianę danych o osobach podejrzanych o udział w poważnych przestępstwach. SIS II zawiera też
wpisy dotyczące osób zaginionych, przede wszystkim dzieci.
Czytaj więcej>>
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