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Elevii de la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” au fost ieri în prim-planul unei lecţii 

speciale, de comunicare la nivel global. Europa, a devenit ieri pentru câteva ore casa 

fiecărui tânăr şi la Gorj, graţie campaniei naţionale „Europa, casa noastră”, derulată de 

Reprezentanța Comisiei Europene în România. Tinerii au fost antrenaţi la discuţii 

interactive şi au pledat chiar pentru mai multă lectură. 

Întâlnirea şi-a propus să stabilească o punte de legătură între reprezentanţii centrului Europe 

Direct Gorj şi liceeni, mai ales că aceştia pot ajunge la Bruxelles în excursie, dacă vor câştiga 

concursul tematic Lider european. Ce înseamnă să fii lider şi care este soluţia la diferitele 

probleme din comunitatea la care un rol important joacă tinerii, acestea au fost printre aspectele 

discutate ieri. Copiii au avut unele sugestii la îndemână, din propria experienţă, judecând faptul 

că o cultura generală se bazează pe mult citit. Şi la anul, când vor creşte, ştiu că priorităţile se 

schimbă. Iar timpul liber este altul. „Pasiunea mea este cititul. Îmi place în primul rând pentru că 

mă relaxează şi o dată ce citeşti scapi din lumea în care trăieşti şi te refugiezi în altă lume. Aş 

vrea ca toţi copiii să citească mai mult acum, pentru că la anul vom fi presaţi cu BAC-ul şi nu 

vom avea timp pentru noi”, a declarat una din elevele de la Colegiul Naţional „Tudor 

Vladimirescu”. Programul se adresează elevilor şi profesorilor din învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal şi are drept scop derularea unor activităţi cu dimensiune europeană prin care 

elevii sunt încurajaţi să se informeze despre Uniunea Europeană, istoria, politicile ei, precum şi 

despre ultimele evoluţii din domeniul afacerilor europene. 

IMPACT ÎN GORJ, NR.2753/29.05.2013-SOCIAL,P.4 
 

http://www.impactingorj.com/social/elevii-gorjeni-in-cursa-pentru-o-excursie-la-bruxelles.html 

 

 

http://www.impactingorj.com/social/elevii-gorjeni-in-cursa-pentru-o-excursie-la-bruxelles.html
http://www.impactingorj.com/
http://www.impactingorj.com/social
http://www.impactingorj.com/social/elevii-gorjeni-in-cursa-pentru-o-excursie-la-bruxelles.html
http://www.impactingorj.com/wp-content/uploads/2013/05/parlamentul-european-bruxelles.jpg

