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Aktualności Europe Direct Kołobrzeg

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół
ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii
Europejskiej „Gwiezdny Krąg” organizowanej od 2004 roku! Celem realizowanego
przedsięwzięcia jak popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad
funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia, ale
także i państwa członkowskie.
Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli
na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Na
pozostałych finalistów czekają wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz cenne
nagrody rzeczowe.

GWIEZDNY KRĄG XIII
Szkoły zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o przesłanie formularza
zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Olimpiady na adres mailowy:
kontakt@gwiezdnykrag.pl do 19 listopada 2017 roku!
Organizatorami XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”
jest Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Informacyjne Parlamentu
Europejskiego w Polsce, Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce, Centra
Dokumentacji Europejskiej w Polsce, Słupski Instytut ds. Młodzieży oraz Miasto Słupsk. ●

Aktualności Europe-Direct Kołobrzeg

EUROPEJSKI DZIEŃ WYNALAZCY
9 listopada obchodzony jest Europejski
Dzień Wynalazcy. Data ta została
wybrana
dla
uczczenia
urodzin
austriackiej wynalazczyni i aktorki Hedy
Lamarr, która opracowała używany do
dzisiaj system transmisji fal radiowych.
Niemal każde nowe urządzenie – takie
jak
samochód
czy
komputer
–
wydawało się z początku śmieszne albo
niezrozumiałe, ale to właśnie innowacje
zmieniają rzeczywistość i ułatwiają nam
życie. Dlatego też, z okazji swego
święta wynalazcy przypominają stare
powiedzenie Alberta Einsteina, który
mawiał, iż wyobraźnia jest ważniejsza
od wiedzy.
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana
Pawła II w
Kołobrzegu stara się czynnie kreować
wśród uczniów postawy sprzyjające
świadomemu
i
aktywnemu
obywatelstwu europejskiemu, dlatego
też
09
listopada
2017
roku
zorganizowano
konkurs
z
okazji
Europejskiego Dnia Wynalazcy. W
zmaganiach udział wzięli uczniowie
klas IV-VI.
Dwuosobowe
drużyny
najpierw
przygotowały plakaty przedstawiające
wybrane
wynalazki,
a
następnie
zmierzyły się z pytaniami dotyczącymi
europejskich innowacji i ich twórców.
Zwycięzców udało się wyłonić dopiero
po trzeciej rundzie.
Honorowy
patronat
nad
całym
przedsięwzięciem
objął
Punkt
Informacji Europejskiej Europe Direct
Kołobrzeg, który ufundował cenne
nagrody dla wszystkich uczestników
konkursu. ●

Aktualności Europe-Direct Kołobrzeg

Parlament Europejski zaprasza młodzież
z krajów członkowskich Unii Europejskiej
do udziału w kolejnej edycji programu
Euroscola.
Nagrodą
będzie
dofinansowany wyjazd na spotkanie
Euroscoli w Strasburgu w roku
szkolnym 2018/2019.
Euroscola
umożliwia
uczniom
odwiedzenie Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu i zapoznanie się z jego
pracą. Spotkanie Euroscoli trwa jeden
dzień w godz. 8 – 17.
Młodzi
ludzie
uczestniczą
w
symulowanych posiedzeniach „komisji
parlamentarnych”, a następnie obradują
podczas „posiedzenia plenarnego”. W
programie mogą brać udział uczniowie
szkół ponadgimnazjalnych, w wieku 1618 lat, czyli mogą w nim brać uczniowie z
1 i 2 klas liceów lub 1, 2 i 3 techników.
Podczas spotkania inauguracyjnego
każda klasa proszona jest o wygłoszenie
jednominutowej prezentacji na swój
temat w języku innym niż język
ojczysty.●

WEŹ UDZIAŁ!
W ramach „posiedzeń komisji” każda klasa
podzielona zostaje na pięć grup, w których odbywają
się debaty, przy czym każdy uczeń może być
członkiem tylko jednej grupy. Uczniowie powinni być
przypisani przez nauczyciela do konkretnych grup
jeszcze przed wyjazdem na Euroscolę, aby mogli się
odpowiednio przygotować do dyskusji.
Członkowie grupy pochodzą z różnych krajów,
dlatego tak ważna jest umiejętność komunikowania
się w języku obcym. Debaty odbywają się zwykle w
języku angielskim lub francuskim.
Maksymalna wielkość wyjeżdżającej grupy to 24
uczniów + 2 nauczycieli oraz (ewentualnie) jeden
dziennikarz lokalny, którego pobyt płatny jest z
osobnej puli i nie obciąża budżetu grupy.
Uczestnicy programu we własnym zakresie
organizują podróż oraz nocleg. Śniadanie i obiad w
dniu Euroscoli są zapewniane na miejscu przez
Parlament Europejski
Grupy wyjeżdżające do Strasburga otrzymują
dofinansowanie, którego wysokość zależy od
odległości między miejscem wyjazdu a Strasburgiem i
wypłacana jest w gotówce lub przelewem nie
wcześniej niż w dniu przyjazdu do Strasburga po
pojawieniu się grupy w Parlamencie Europejskim.
Grupy ubiegające się o udział w programie Euroscola
rozwiązują quiz na stronie www.euroscola.pl i
najlepsze grupy są kwalifikowane do udziału w
programie.
Ze szkołami zakwalifikowanymi do programu
kontaktuje się biuro Euroscoli w Strasburgu, które
przekazuje dalsze informacje. ●

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNEGO

EKUZ

Wyjeżdżasz za granicę do kraju
UE? Nie zapomnij o wyrobieniu
darmowej karty EKUZ. Karta
stanowi dowód na to, że jej
posiadacz jest uprawniony do
uzyskania
rzeczowych
świadczeń zdrowotnych, które
stają
się
niezbędne
ze
względów medycznych, i które
są udzielane podczas pobytu
czasowego w innym państwie
członkowskim UE/EFTA z myślą
o zapobieżeniu przymusowemu
powrotowi posiadacza karty do
państwa
właściwego
lub
państwa zamieszkania przed
końcem planowanego pobytu w
celu poddania się wymaganemu
leczeniu.
Celem świadczeń tego typu jest
umożliwienie posiadaczowi karty
kontynuowania pobytu w innym
państwie
UE/EFTA
w
warunkach bezpiecznych dla
zdrowia.
O
tym,
jakie
świadczenia są dla danej osoby
niezbędne decyduje lekarz w
państwie pobytu.
Posiadanie
karty
nie
ma
charakteru
obowiązkowego,
niemniej jednak warto uzyskać
ten dokument zawsze kiedy
udajemy się tymczasowo do
innego państwa członkowskiego
UE/EFTA.

www.ekuz.nfz.gov.pl

Aktualności z UE w skrócie

CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ:
https://ec.europa.eu/poland/news/171115_migration_pl

Świętujemy 10. Europejski Dzień
Wiedzy o Antybiotykach i dlatego
po raz kolejny mówimy o oporności
na środki przeciwdrobnoustrojowe,
która jest jednym z największych
zagrożeń dla zdrowia na świecie.
Szeroko
zakrojona
kampania
informacyjna jest potrzebna bardziej
niż kiedykolwiek, ponieważ zjawisko
to jest przyczyną 25 tys. zgonów
rocznie, generuje koszty dla służby
zdrowia w wysokości 1,5 mld euro i
skutkuje spadkiem produktywności
w UE. Podnoszenie świadomości
jednak nie wystarcza, potrzebujemy
działania, które zniweluje różnice i
podniesie wyniki wszystkich państw
członkowskich
do
poziomu
odnotowanego u najlepszego z
nich. ●
CZYTAJ WIĘCEJ TUTAJ:
https://ec.europa.eu/poland/news/171115_antibiotics_pl

ANTYBIOTYKI XXI WIEKU

Pierwszy wiceprzewodniczący
Komisji, Frans Timmermans,
powiedział: - Od 2015 r.
poczyniliśmy postępy dzięki
naszej współpracy – coraz lepiej
kompleksowo
zarządzamy
migracjami. Nie osiągnęliśmy
jednak wszystkiego i kwestia ta
będzie jeszcze przez jakiś czas
przedmiotem
naszego
zainteresowania. Musimy nadal
działać
–
wspólnie
i
kompleksowo,
z
jeszcze
większą energią i determinacją,
aby
utrwalić
nasze
dotychczasowe osiągnięcia i w
pełni zrealizować Europejski
program w zakresie migracji.
Migracja
jest
ważnym
przedmiotem obaw naszych
obywateli i powinna pozostać
priorytetem również dla nas. ●

MIGRACJA POD KONTROLĄ

Stopniowo
wychodzimy
z
kryzysu – obecnie zarządzamy
migracją w duchu partnerstwa i
wspólnej odpowiedzialności –
mówi
komisarz
Dimitris
Avramopoulos
oceniając
program w zakresie migracji.
Coraz
wyraźniej
widać
konkretne rezultaty – łączna
liczba
osób
nielegalnie
przekraczających granicę na
głównych
szlakach
migracyjnych spadła w 2017 r.
o 63 proc.

W Europejskim Dniu Wiedzy o
Antybiotykach KE kolejny raz
alarmuje o rosnącej oporności na
środki
przeciwdrobnoustrojowe.
Dlatego jeszcze w tym roku
rozpisany zostanie konkurs na
projekty badawcze dotyczące tzw.
leków
innowacyjnych.
Kontynuowana
będzie
też
współpraca i wymiana informacji
między państwami członkowskimi
dotycząca wiedzy o skutkach
stosowania antybiotyków u ludzi i
zwierząt.
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