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Campania naţională „Europa, casa noastră”, derulată de Reprezentanţa Comisiei Europene în România, a 

demarat şi în judeţul Gorj. Ieri, elevii Şcolii Gimnaziale din Scoarţa, precum şi elevii din clasele IX-XII de la 

Colegiul Naţional “Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu au fost informaţi cu privire la diferite concursuri 

europene, în urma cărora pot câştiga excursii la Bruxelles.  

Elevii claselor V-VIII de la Şcoala Gimnazială din Scoarţa au fost antrenaţi în discuţii şi jocuri pe teme europene. La 

rândul lor, profesorii au aflat detalii despre înscrierea în campanie. Organizând acţiuni pe subiecte europene sau 

cluburi „Europa, casa noastră” în şcoli, profesorii pot câştiga 25 de excursii în Bruxelles. De asemenea, liceeniilor 

de la Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” li s-au prezentat informaţii despre concursul “Lider european” care îi 

încurajează pe elevi să-şi îndrepte atenţia asupra comunităţii în care trăiesc, să identifice probleme ale comunităţii şi 

să implementeze proiecte pentru rezolvarea acestora. Premiile constau în bani şi în 25 de excursii în Bruxelles.  

Totodată, coordonatorul centrului Europe Direct Gorj, Elena Mariana Angheluţă, le-a prezentat elevilor drepturile şi 

obligaţiile cetăţenilor europeni dar şi serviciile gratuite de consultanţă puse la dispoziţie de centru. Acţiunea din 

judeţul Gorj este parte a campaniei de informare şi comunicare “Europa, casa noastră”, aflată la a treia ediţie, 

campanie lansată de Reprezentanţa Comisiei Europene (RCE) în România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS). 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. 
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