
                                                                                      

 

 

Campania Time to Move în școala ta! – Colegiul Național ”Vladimir Streinu”, Găești 

 

Penultimul eveniment din cadrul Campaniei Time to Move a fost organizat cu și 

pentru tinerii din Colegiul Național ”Vladimir Streinu”, Găești, în data de 17 oct. 2017 și 

au participat 27 de elevi cu vârste cuprinse între 17 și 18 ani. 

Evenimentul de multiplicare a cuprins următoarele momente și subiecte abordate: 

- Element de captare a atenției  

- Prezentarea PPT - campania Time to Move 2017 

- Prezentarea PPT despre Eurodesk 

- Distribuirea materialului - sinteză privind cele mai importante informații, cu 

trimitere la link-urile de unde auditoriul putea obține detalii 

- Activitate practică: consultarea site-urilor din materialul-sinteză în paralel cu 

interacțiunea cu participanții (oferirea materialelor de promovare primite de la 

Eurodesk, ca modalitate de motivare a celor care se implicau activ) 

- Prezentarea unui filmuleț - testimonial 

- Sesiune de întrebări și răspunsuri, informații suplimentare pentru clarificarea unor 

aspecte ce au suscitat în mai mare măsură interesul participanților 

- Un cuvânt care să concentreze experiența din cadrul evenimentului 

Evenimentul s-a încheiat cu îndemnul de a ”da mai departe” înformațiile primite 

și/sau materialul – sinteză, altor colegi din unitatea școlară. 

Elevii au apreciat materialele suport prezentate și au făcu afirmații precum: 

”evenimentul ne-a ajutat să descoperim o nouă cale de informare”, ”este benefic 

tuturor vârstelor”, ”oportunitățile pentru studii/voluntariat în străinătate”, ”deja mi-a 

fost trezit interesul”, ”aflăm informații despre proiecte”, ”(evenimentul) ne creează idei 

și concepții care pot fi utile în viitor”, ”ne deschide o cale pentru viață”, ”prezentare în 

manieră plăcută a informațiilor despre Eurodesk”, ”mi-a crescut interesul pentru a 



călători în străinătate”, ”am descoperit noi oportunități”, ”exemple (testimoniale) cu 

privire la experiențele anterioare ale altcuiva”. 

Prin intermediul site-ului http://timetomove.info/ și www.eurodesk.eu, oricine 

poate obține permanent informații despre evenimente adresate tinerilor și care vor 

avea loc în diverse locuri din Europa.  

  
                                    

 

Multiplicator Eurodesk, 
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