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EDIC:in väki lomailee heinäkuussa
Europe Direct Pohjois-Satakunnan väki lomailee heinäkuussa. Olemme
kesälaitumilla 02.07- 03.08.2018! Facebookin kautta voit seurata päivityksiä
kiireellisimmistä eli käy tykkäämässä !

Uutiskirje ja GDPR- asetus
EU- tiedotuspisteen uutiskirjeemme on ilmestynyt säännöllisesti vuodesta 2013
alkaen. Kaikki sen tilanneiden nimet ja sähköpostiosoitteet on tallennettu
postituslistallemme. Mitään muita tietoja tilaajista ei ole
tallennettu eikä tallennettuja tietoja koskaan luovuteta ulkopuolisten toimijoiden
käyttöön.
Postituslistalla olevat saavat 5- 15 kertaa vuodessa tietoa ajankohtaisista EUasioista sekä kutsuja tilaisuuksiin.
Postituslistalta on koska tahansa mahdollista erota ilmoittamalla siitä
sähköpostitse osoitteeseen europe.direct@kankaanpaa.fi tai
krista.antila@kankaanpaa.fi
Kaikki ko. tilaajaan liittyvät tallennetut tiedot hävitetään tämän jälkeen.
Euroopan unioninuuden tietosuojasääntelyn (tietosuoja-asetus eli GDPR)
soveltaminen alkoi Euroopan talousalueella 25.5.2018. Uuden sääntelyn
tavoitteena on luonnollisten henkilöiden ”henkilötietojen”

asianmukainen hallinnointi sekä sen varmistaminen, ettei tietoja käytetä muihin
kuin oikeutettuihin tarkoituksiin.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-387_fi.htm

Nuoret ovat tärkeitä!
Nuorten asemaa maailmanlaajuisesti vertaileva raportti ilmestynyt. Euroopan
nuorisofoorumi on ollut olennaisesti työstämässä raporttia.
https://www.youthforum.org/sites/default/files/pagepdfs/Youth%20Progress%20Index.pdf

Euroopan kielten päivän tapahtumat!
26.09.2018 on Euroopan kielten päivä! Seuraa tiedotustamme, sillä
toimialueellamme tapahtuu myös tämän asian tiimoilta! Lisää aiheesta
elokuussa!
http://ec.europa.eu/education/initiatives/languages-day_fi

Europe Direct Pohjois-Satakunta esillä LINC 2018 Finlandtapahtumassa
Euroopan suurin maaseudun kehittäjien vuotuinen konferenssi järjestettiin 1215.6.2018 Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Europe Direct PohjoisSatakunnalla oli esittelypiste Raumanmeren koululla sekä tuimme tapahtumaa
mm. jaettavien eurooppalippujen muodossa. Tapahtuman sidos Euroopan
Unioniin oli hyvin nähtävissä avajaismarssilla ja tapahtuma sai huomattavasti
sekä kotimaista että kansainvälistä huomiota. Lisää tapahtumasta
www.linc2018.eu

Euroopan komissio hyväksyi digitaalisen koulutuksen
toimintasuunnitelman alkuvuodesta 2018

Komissio hyväksyi tammikuussa 2018 digitaalisen koulutuksen
toimintasuunnitelman,joka sisältää 11 aloitetta teknologian käytön ja
digitaalitaitojen edistämiseksi koulutuksessa.
Toimintasuunnitelmassa on kolme prioriteettia. Niihin liittyvillä toimilla EUmaita autetaan valmistautumaan koulutuksen haasteisiin ja
mahdollisuuksiin digiaikana:
Lisää informaatiota: digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman
painopisteistä:

1. Tehostetaan digitaaliteknologian käyttöä opetuksessa ja oppimisessa
2. Kehitetään digitaalisia taitoja ja osaamista
3. Parannetaan koulutusta tehostamalla tutkimustietojen analysointia ja
ennakointia.
http://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area/digitaleducation-action-plan_fi

Oletko tyytyväinen Europe Direct-verkoston toimintaan?
Laitahan terveisiäsi verkoston toiminnasta ja Euroopan Unionin tiedotuksesta.
Mikä toimii ja mikä voisi toimia paremmin?
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/

Tuoreimmat eurouutiset Facebook-sivuiltamme!
Käy peukuttamassa ja tykkäämässä Europe Direct Pohjois-Satakunnan
Facebook- sivuja, jotta saat mahdollisimman nopeasti tietoosi, mitä
liikkuu esimerkiksi EU-hankerintamalla alueellasi. Voit seurata
faceuutisia myös sivumme kautta!
Olemme myös Twitterissä  ED Pohjois-Satakunta @Aktiivinen nimen
alla! Instagramissa aloittelemme kevään aikana, joten
Twiittaillaan ja Instaillaan! LinkedIn:issä näkyilemme myös!

Kansainvälisiä harjoittelijoita jatkuvasti tarjolla:
Kiinnostaisiko kansainvälistyä ihan omassa yrityksessä tai julkishallinnon yksikössä
ottamalla ilmainen työharjoittelija kuukaudeksi tai pariksi jostakin Euroopan maasta?
Kielitaitoisia ja kansainvälisiä nuoria etsii erilaisia harjoittelupaikkoja. Nyt tarjolla
yliopisto-opiskelijoita erityisesti Italiasta erilaisiin hallinnollisiin harjoitteluihin!
Olemme välittäneet mm. opettajaharjoittelijoita, metallialan yrityksiin harjoittelijoita
sekä esim. yleisiin toimistotöihin tai esim. maatalousalan kesätyöntekijöiksi tai
esimerkiksi tapahtumajärjestämisen avuksi. Ota yhteyttä meilitse Kristaan, niin laitetaan
hakuja verkostoihimme. Hakuprosessi voi kestää jonkin aikaakin ihan siitä riippuen
sattuuko soveltuvia henkilöitä olemaan tarjolla. Tavanomaisesti haku kestää n. 2 kk – 1
vuosi.

Alueellemme on tullut mm. opettajaharjoittelijoita kouluihin esimerkiksi Merikarvialle,
Kankaanpäähän ja Karviaan eri maista. Saksa, Ranska, Italia, Latvia ja Liettua ovat
olleet muuan muassa harjoittelijoiden kotimaita.
krista.antila@kankaanpaa.fi

Uutiskirjeemme ja lisätietoa toiminnastamme löytyy myös sivustoltamme
www.aktiivinen.fi

Kansainvälisissä asioissa voit kääntyä puoleemme:
Tervetuloa seuraamaan!
Uutiskirjeemme voi tilata ilmoittamalla meille meilitse asiasta
europe.direct@kankaanpaa.fi ja otsikolla "Uutiskirjetilaus" - näin pysyt mukana
EU-tietouden valtavirralla.
Yhteydenotot!/Materiaalitilaukset!
Meiltä voit noutaa toimistolta eurooppaesitteitä ja erilaisia materiaaleja, joita on myös vapaasti
saatavilla kehittämiskeskuksen käytävän infopisteessä. Kauttamme voi myös tilata erilaisia
opetusmateriaaleja myös kieliversioina.
Europe Direct Pohjois-Satakunta Keskuskatu 51 B 38700 Kankaanpää,2.krs
Europe Direct toimipisteen vastuuhenkilö toiminnanjohtaja Juha Vanhapaasto 050-5896 269
Puhelimitse tehtävät tiedustelut pääosin kansainvälinen koordinaattori Krista Antila 050-5206 396
EU-asioihin ja kansainväliseen toimintaan liittyvät kyselyt ja tiedustelut:
europe.direct@kankaanpaa.fi tai krista.antila@kankaanpaa.fi
Toimistosihteeri Päivi Hietapakka tavattavissa toimistolla /Toimiston aukioloajat ma-pe 8.00 -16.00

