
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961; 

0351/407395 ( 407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396 
E-mail: isjdoli@isj.dj.edu.ro Web: www.isj.dj.edu.ro 

NOTA Nr . .. ?.f!.1./!!.!.f!:f:.~.f!.J..2 ..... 

1 MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NAŢIONALE 

Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Dolj 

În atenţia directorului 1 consilierului educativ 

Vă transmitem alăturat adresa transmisă de către DIRECŢIA GENERALĂ EDUCA ŢIE ŞI 
ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL VIEŢII prin care informează cea de-a treia ediţie a campaniei de 
informare şi comunicare din cadrul programului "Europa , casa noastră" lansată de Reprezentanţa 
Comisiei Europene în România şi Ministerul Educaţiei Naţionale. 

INSPECTOR SCOLAR GENERAL, 
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DIRECŢIA GENERALĂ c, ill 
EDUCATIE SI ÎNV Ă TARE PE TOT PAR CURSUL VIETII 

MINISTERUL 
EDUCAŢIEI 

NATIONALE , 
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Aprobat, 
SECRETAR DE STAT 
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INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN/AL MUNICIPIULUI BUCURE~ŢI 

În atenţia : Inspectorul ni Şcolar General 
Inspectorului Şcola1· pentru proiecte şi programe educaţionale 

Prin prezenta, vă informăm că Reprezentanta Comisiei Europene în România şi 
Ministerul Educaţiei Naţionale lansează cea de-a treia ediţie a campaniei de informare ŞJ 
comunicare din cadrul programului "Europa, casa noastră". 

Campania din 2013, derulată sub egida Anului European al Cetăţenilor, este stmcturată 
pe trei componente: "Vizite şi dezbateri în şcoli", "Lider european" şi "Ziua Europei". 

Programul "Europa, casa noastră" se adresează elevilor şi profesorilor din învăţământul 
primar, gimnaziiil şi liceal şi are drept scop derularea unor activităţi cu dimensiune europeană 
prin care elevii sunt încurajaţi să se inf01meze despre Uniunea Europeană, despre istoria şi 
politicile acesteia, precum şi despre evoluţiile din domeniul afacerilor europene. De asemenea, 
elevii vor avea posibilitatea de a-şi exprima gândurile şi viziunile cu privire la Europa în faţa 
unor personalităţi locale, naţionale, europene. 

Campania este co01'donată de Chelgate, în numele Reprezentanţei Comisiei Europene în 
România, şi urmăreşte comunicarea politicilor europene şi a subiectelor de interes pentru. tineri, 
încurajându-i să devină cetăţeni europeni activi, să se implice în activităţi de vo!untariat şi în 
proiecte europene de schimburi interculturale. "Europa, casa noastră" le prezintă tinerilor 
Uniunea Europeană dintr-o perspectivă concretă, apropiată vârstei lor. 

Campania îşi propune să informeze elevii şi profesorii cu privire la proiectul de integrare 
europeană (istoria, prezentul şi viitorul acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei 
Europene, dar şi informaţii care îi privesc direct (posibilitatea de a studia şi de a lucra în statele 
membre, implicarea în activităţi de voluntariat, schimburi între tineri, participarea la intemship
uri). 

Activităţile din cadul componentelor programului "Europa, casa noastră" sunt descrise pe 
portalul web: www.europacasanoastra.ro. Tot aici, şcolile care doresc să patticipe la program, se 
pot înscrie on-line, pot trimite rapoatte şi fotografii din timpul activităţilor şi pot afla mai multe 
informaţii despre premiile ce vor fi acordate elevilor şi profesorilor care vor patticipa Ia această 
can1panie. 

Ne bazăm, în continuare, pe sprijinul dumneavoastră şi vă rugăm să luaţi toate măsurile 
necesare pentru informarea unităţilor şcolare din judeţul dumneavoastră în vederea participării 
acestora la ediţia din acest an a programului "Europa, casa noastră". 
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Mihaela Tania SANDU 
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