SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A TINERETULUI
INFORMARE
Ediţia din 2017 se organizează în Europa în perioada 23 aprilie – 14 mai.
În România, evenimentele dedicate SET se vor organiza pe parcursul săptămânii
08 – 14 mai 2017.
Evenimentele oficiale dedicate SET se vor concentra pe teme care subliniază valori
şi concepte ca solidaritatea, angajamentul, participarea pentru toţi, combaterea
inegalităţii şi incluziunea.
http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/911
http://www.eurodesk.ro/evenimente-det/vrs/IDev/911
Informaţii despre ediţiile precedente ale Săptămânii Europene a Tineretului (SET)
se găsesc pe:
https://europa.eu/youth/eyw
SLOGANUL de anul acesta este "Shape it, Move it, Be it".
Set 2017 are trei obiective:
- Tineretul european poate fi unit şi solidar - Solidaritatea si Corpuul European
de Solidarita
- UE susţine tinerii prin Programul Erasmus+ şi prin alte oportunităţi de
finanţare – Oportunitati Erasmus+/Erasmus – De 30 de ani!
- Participarea contează, construieşte-ţi o imagine despre viitorul tău şi contribuie
la construirea viitorului Europei.
PROMOVARE :
https://www.facebook.com/eurodesk.romania/
https://www.facebook.com/ErasmusPlusRO/
https://www.facebook.com/Saptamana.Europeana.a.Tineretului/
https://ec.europa.eu/youth/week

ORGANIZARE EVENIMENT IN JUDEȚUL SĂLAJ
A 8-a ediție a Saptămânii Europene a tineretului este dedicată solidarității și
angajarii sociale a tinerilor.
DATA : 9 mai 2017
ORA : ZALĂU – 14,00 /ALTE LOCALITĂȚI - la alegere
MOD DE REALIZARE :
Participanții la eveniment vor fi invitați să-și dea mâna și să formeze un lanț
uman ca semn al solidarității și angajamentului de a construi o Europă
incluzivă și diversă.
Numărul tinerilor din care este compus lanțul uman poate fi de minimum 3 până la
3000 de tineri... Acesta poate fi organizat oriunde: un pod, un parc, într-o piață, în
jurul unui copac sau al unei sculpturi. Faceți fotografii sau videoclipuri ale lanțului
uman, postați-le pe canalele social media utilizand hashtag-urile #youthweek și
#EuSolidarityCorps (in funcție de situație).
TIMP : 3 minute
LOC : ZALĂU - Parcul Tineretului
ALTE LOCALITĂȚI din județul SĂLAJ - în parcul central, în parcul sau
curtea școlii, după posibilități.
ORGANIZATOR : INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SĂLAj,
CONSILIUL JUDEȚEAN AL ELEVILOR SĂLAJ
Inspector şcolar general,
prof. Pop Maria
Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale,
Prof. Natalia Aida Pop
Inspector şcolar pentru proiecte educative,
Prof. Ildiana Jurca
Inspector şcolar pentru educație fizică și sport,
Prof. Alina Cozac

