Elevi și profesori informați despre proiectele europene pentru tineri
Luni, 31 noiembrie 2016, în sala festivă a Școlii Gimnaziale ”Porolissum ” din Zalău, 89
elevi și profesori de la școlile gimnaziale din Zalău ”Porolissum” și ”Gheorghe Lazăr” și
câteva școli din localitățile Buciumi, Ortelec, Agrij și Treznea au participat la un
eveniment de promovare a rețelei ”Eurodesk” în cadrul campaniei ”Time to Move”.
”Eurodesk” este o rețea europeană de informare dedicată integral furnizării de informații
europene tinerilor și lucrătorilor de tineret, aducerii oportunităților europene mai aproape de
tineri pentru a-i încuraja să devină cetățeni activi. Acesta este prezent în 34 de țări și numără
peste 1200 de multiplicatori europeni. Începând din 2014, Eurodesk este parte integrantă a
programului european Erasmus+ (2014-2020).
”Time to Move” este o inițiativă emblematică a Eurodesk, care se derulează în fiecare an.
Campania este inițiată, gestionată și sprijinită de Eurodesk Brussels Link. Aceasta dorește să
sensibilizeze tinerii privind numeroasele posibilități de a merge în străinătate și de a lua parte la
proiecte internaționale în Europa și în lumea întreagă.
Înscris pe portalul european http://timetomove.info/, sub titlul ”Fii in Europa! It's Time to move!,
evenimentul derulat a avut ca obiective sensibilizarea tinerilor cu privire la oportunitatile
europene de mobilitate a tinerilor, promovarea campaniei TIME to MOVE, informare si
promovare a rețelei Eurodesk.
Activitățile au avut o componentă informativă de prezentare a unor materiale și iinstrumente
Eurodesk , distribuire de pliante urmată de un dialog cu tinerii participanți și una practică de
accesare
și
navigare
pe
portalurile
www.eurodesk.eu/,http://timetomove.info/,
https://europa.eu/youth/RO_ro în laboratorul de informatică. În final a avut loc un moment de
socializare oferit de școala gazdă tuturor participanților.
Impactul acestui eveniment a fost pozitiv așa cum reiese din fișele de evaluare în care s-au
semnalat ca puncte tari: foarte buna organizare, familiarizarea elevilor din mediul rural cu
Eurodesk, aflarea de informații despre proiecte internaționale unde sunt implicații tinerii, o
prezentare detaliată, pe înțelesul elevilor, activitățile practice de navigare pe platformă,
interacțiunea bună și socializarea elevilor din mai multe școli precum și interacțiunea bună cu
multiplicatorul.
Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj sub egida Agenției Naționale
pentru Proiecte Comunitare și Formare Profesională din România.
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