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EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ – CO ZROBILIŚMY W STYCZNIU? 
 

Lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży 

Nowy rok pełen wydarzeń rozpoczęliśmy lekcjami 

europejskimi! W styczniu łącznie przeprowadziliśmy 

11 lekcji. Zaczęliśmy od przedszkolaków, a 

skończyliśmy na uczniach klas maturalnych. Dzieci 

uczymy przez zabawę, a najstarszych uczestników 

lekcji europejskich zachęcamy do udziału w 

wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 

2019. Kolejne lekcje w lutym! 

 

 

CO SIĘ DZIEJE W UE? 

Zmiana prezydencji w Radzie Unii Europejskiej! 

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie 

przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. 

Tym razem 1 stycznia 2019 prezydencję 

przejęła Rumunia. Unijną prezydencję 

przekazała Rumunii Austria. Po raz pierwszy w 

historii Rumunia będzie przewodniczyć pracom 

Rady Unii Europejskiej. Motto rumuńskiej 

prezydencji to: „Spójność to wspólna europejska wartość rozumiana jako jedność, równe 

traktowanie i konwergencja”. Więcej: www.romania2019.eu 

 



Nowa publikacja „Temat: Europa - Scenariusze lekcji europejskiej”  

Nowa publikacja zawierająca scenariusze lekcji europejskich. 

Scenariuszy jest 16, a szata graficzna publikacji z pewnością 

zachęca do lektury. My również zachęcamy do zapoznania się z 

tą publikacją. Wersja drukowana „Temat: Europa - Scenariusze 

lekcji europejskiej” dostępna jest w naszym Punkcie Informacji 

Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, a w wersji 

elektronicznej w EUBookshop: https://tiny.pl/txvzj do 

pobrania. 

 

 

 

CITIZENS’APP – Europa w Twojej dłoni… 

Parlament Europejski stworzył nową aplikację mobilną. Chcesz wiedzieć, co Europa 

kiedykolwiek zrobiła dla Ciebie, zaangażować się w wybory europejskie, skonfigurować zestaw 

narzędzi wg Twoich potrzeb? Sprawdź aplikację Citizens! Więcej:  

https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/citizens-app-europe-in-the-palm-of-your-

hand_B01ESN20191001_ev 

 

 Międzynarodowe wymiany młodzieży 

Nowa publikacja przedstawia wszystkie dostępne 

międzynarodowe projekty, z których mogą 

skorzystać młodzi ludzie. Wersje drukowaną 

można znaleźć w naszym Punkcie Informacji 

Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz, a wersję 

elektroniczną na stronie EURODESK 

http://www.eurodesk.pl/publikacje do pobrania. 
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Euro ma już 20 lat 

20 lat minęło od wprowadzenia wspólnej waluty Unii 

Europejskiej. 1 stycznia 1999 roku euro dopuszczono 

do obrotu w transakcjach bezgotówkowych. Trzy lata 

później, w dwunastu państwach UE (oprócz Wielkiej 

Brytanii, Szwecji i Danii), zaczęło posługiwać się 

wspólną walutą w formie gotówkowej. Obecnie euro 

można płacić w 19 krajach UE. Strefa Euro obejmuje 

338 mln Europejczyków.  

 

#DiscoverEU 

Kolejna, druga edycja konkursu DiscoverEU! 

W czerwcu 2018 r. odbyła się pierwsza 

edycja. Dzięki inicjatywie Komisji Europejskiej 

co najmniej 15 tys. młodych ludzi wygrało 

bilety i mogło zwiedzić i poznawać kraje 

Europy. W obecnej edycji bilety zdobyło 

ponad 14 tys. osiemnastolatków. Uczestnicy 

będą podróżować przez 30 dni w okresie od 

15 kwietnia do 31 października 2019 r. Relacjami z podróży będą dzielić się przez media 

społecznościowe. Warto śledzić tę inicjatywę i zachęcać młodych ludzi do wzięcia udziału w 

konkursie. 
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