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„Cine sunt E.U.?” şi „Prin Europa!” sunt cele 

două concursuri destinate elevilor lansate de Centrul Europe Direct Gorj în cursul lunilor 

februarie şi martie. Prin organizarea acestor concursuri, reprezentanţii Centrului Europe Direct 

Gorj şi-au propus să-i ajute pe adolescenţi să-şi descopere identitatea europeană şi să dezvolte 

cunoştinţele generale ale copiilor despre Uniunea Europeană. 

Concursul de eseuri şi digitales „Cine sunt E.U.?” a fost lansat în luna februarie şi îşi propune să-

i ajute pe adolescenţi să-şi descopere identitatea europeană. Pentru a putea participa la acest 

concurs, elevii trebuie să fie utilizatori ai Bibliotecii Judeţene Gorj şi să prezinte o recomandare 

din partea unui profesor coordonator. Până pe data de 30 aprilie, aceştia vor depune la Centrul 

Europe Direct eseuri şi poveşti digitale în care vor vorbi despre identitatea lor ca şi adolescenţi în 

context european, răspunzând la întrebarea „Cine sunt E.U.!”. 

Lucrările concurenţilor vor fi jurizate în perioada 1-9 mai iar festivitatea de premiere va avea loc 

în data de 9 Mai 2013, cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei. Adolescenţii se pot înscrie şi informa 

despre concurs la Centrul Europe Direct, din Calea Eroilor nr. 23, la sediul Bibliotecii Judeţene 

Gorj, la parterul clădirii, până pe 30 aprilie. Un alt concurs lansat de Centrul Europe Direct este 

„Prin Europa!”, concurs ce îşi propune să dezvolte cunoştinţele generale ale copiilor cu vârste 

cuprinse între 8-14 ani despre Uniunea Europeană. Pentru a putea participa la acest concurs, este 

necesar ca elevii să fie înscrişi la Filiala pentru Copii a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell”. 

Bibliografia de concurs poate fi consultată în cursul lunii martie, la sediul Centrului Europe 

Direct şi la Filiala pentru Copii, urmând ca în prima săptămâna a lunii aprilie (1-5 aprilie 2013), 

când se desfăşoară programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, elevii de la şcolile şi colegiile 

partenere să răspundă la un test cu 10 întrebări. Elevii care obţin cele mai mari punctaje vor fi 

premiaţi de Ziua Europei – 9 Mai 2013. 
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