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Prin prezenta, va informarn ca Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Ministerul
Educatiei Nationale lanseaza in 2017 initiativa Campaniilor educationale "Europa, casa noastra",
intr-un nou format
Activitatile din aceasta initiativa sunt structurate 'in doua campanii principale- Competitia
" Euro Quiz" si Concursul "Lider european" - ~i au drept seop eomunicarea politicilor europene si
a subiectelor de interes pentru copii ~i tineri, incurajandu-i sa devina cetateni europeni activi, sa se
impliee 'in activitati de voluntariat si in proieete europene de sehimburi interculturale. "Europa,
easa noastra'' Ie prezinta tinerilor Uniunea Europeana dintr-o perspectiva concreta, apropiata
varstei lor.
"Europa, casa no astra", in noul format, este gandita ea un exercitiu pe mai multi ani ~i
urmareste derularea de activitati eu dimensiune europeana prin care elevii sunt incurajati sa se
informeze despre Uniunea Europeana, despre istoria si politicile acesteia, despre evolutiile din
domeniul afacerilor europene. In plus, pe parcursul eelor doua eampanii se vor organiza vizite 'in
scoli, in scopul promovarii lor.
Prima campanie, competitia .Euro Quiz", se adreseaza elevilor de clasa a VI-a si se
desfasoara on-line in prima jumatate a lunii iunie. Cea de-a doua eampanie, concursul "Lider
European", este un concurs de proieete, se adreseaza elevilor din clasele IX- XII si se desfasoara
'in perioada septembrie-deeembrie a fiecarui an.
Activitatile din cadrul programului "Europa, casa noastra" VOl' fi descrise pe portalul web:
www.europacasanoastra.ro. incepand din luna mai 2017. Tot aici, scolile care doresc sa partieipe
la cele doua campanii se vor putea inscrie on-line, VOl' trimite rapoarte ~i fotografii din timpul
activitatilor si se vor informa eu privire la datele la care au loc activitatile din eadrul programului.
Avand in vedere ca in luna mai 2017 vor fi organizate 10 vizite 'in scoli in judetele TR, GR,
CL, IL, CT, BZ, BR, TL, GL si VS, va rugam sa ne cornunicati pe adresa
marina.stoian@edu.gov.ro , pana la data de 20 aprilie 2017, denumirea unei unitati de invatamant
gimnazial nominalizata de dumneavoastra pentru vizita pe care echipa programului "Europa, casa
noastra" 0 va face In aceasta scoala 'in cursullunii mai 2017.
Ne bazam, in eontinuare, pe sprijinul dumneavoastra si va rugam sa luati toate rnasurile
necesare pentru informarea unitatilor de mvatamant 'in vederea participarii acestora la editia din
acest an a programului "Europa, easa noastra".
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