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Gitre,
Inspectoratul ~colar Judetean/ al Municipiului Bucure~ti
in atentia: Inspectorului ~colar General
Inspectorului ~colar pentru proiecte educa~ionale
Prin prezenta, va informam di Reprezentanta Comisiei Europene1n Romania~i
Ministerul Educatiei ~i Cercetarii ~tiintifice lanseaza cea de-a V-a editie a
campaniei de informare "Europa, casa noastra".
Campania este adresata elevilor ~i profesorilor din 1nvatamantul primar,
gimnazial ~i l1ceal ~i are drept scop derularea unor activitati cu dimensiune
europeana prin care elevii sunt 1ncurajati sa se informeze despre Uniunea
Europeana, despre istoria ~i politicile acesteia, precum ~i despre evolutiile din
domeniul afacerilor europene. De asemenea, elevii vor avea posibilitatea de a~i exprima gandurile ~i viziunile cu privire la Europa1n fata unor personalitati
locale, nationale, europene.
Campania este coordonata de Chelgate, 1n numele Reprezentantei Comisiei
Europene 1n Romania, ~i urmare~te comunicarea politicilor europene ~i a
subiectelor de interes pentru tined, 1ncurajandu-i sa devina cetateni europeni
activi, sa se implice 1n activitati de voluntariat ~i In proiecte europene de
schimburi interculturale. "Europa, casa noastra" le prezinta tinerilor Uniunea
Europeanadintr-o perspectiva concreta, apropiata varstei lor.
CampaniaI~i propune sa informeze elevii ~i profesorii cu privire la proiectul de
integrare europeana (istoria, prezentul ~i viitorul acestuia), prioriUitile de
comunicare ale Comisiei Europene, dar ~i informatH care 1i privesc direct
(posibilitatea de a studia ~i de a lucra 1n statele membre, implicarea In
activitati de voluntariat, schimburi 1ntre tineri, participarea la internship-uri).
Activitatile din cadrul programului " Europa, casa noastra"
portalul web: www.europacasanoastra.ro.
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Ne bazam, 1n continuare, pe sprijinul dumneavoastra~i va rugam sa luati toate
masurile necesare pentru informarea unitatilor
~colare din judetul
dumneavoastra 1n vederea participarii acestora la editia din acest an a
campaniei "Europa, casa noastra"
Director General
Mihaela Tania IRIMIA
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