Organizarea unui eveniment de sărbătorire a Zilei Europei

Tema: Ziua Europei - 9 Mai
Obiectiv: Sărbătorirea Zilei Europei printr-un eveniment de sensibilizare a
publicului faţă de problematica europeană şi încurajarea tinerilor din România
pentru a participa la ceea ce înseamnă conştientizarea semnificaţiei de “a fi
european”, cu atât mai mult cu cât, potrivit portalului oficial al Uniunii
Europene, “foarte puţini oameni ştiu că în data de 9 mai 1950 a fost întreprins
primul pas înspre crearea a ceea ce numim astăzi Uniunea Europeană".
Organizator: Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE)
Parteneri: Institutul European din România, Instituţia Prefectului Municipiului
Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, Şcoala Naţională de
Studii Politice şi Administrative, Asociaţia Provobis şi Asociaţia Tandem
Loc de desfăşurare: Centrul Infoeuropa şi esplanada din faţa Infoeuropa
Data eveniment: 9 mai
Grupul ţintă: publicul larg, reprezentanţi ai mediului academic, ai societăţii
civile, ai mass-media, studenţi, elevi
Modalitate de desfăşurare: Evenimentul va avea trei componente.
I. Prima componentă (desfăşurată în interiorul Centrului Infoeuropa) va
marca calitatea României de stat membru al Uniunii Europene şi va consta
în organizarea unor seminarii-dezbatere pentru o mai bună cunoaştere a
legislaţiei europene, a valorilor şi principiilor care se află la baza
construcţiei europene.
Seminarul va fi organizat sub forma unei mese rotunde, la care vor lua parte
reprezentanţi ai mediului academic, ai societăţii civile şi ai mass-media.

II. Cea de a doua componentă (desfăşurată în aer liber, esplanada Infoeuropa
- Piaţa Palatului Regal) va marca latura festivă a zilei de 9 mai şi va consta
în organizarea, în faţa Centrului Infoeuropa, a unor manifestări artistice.
III. Concurs
Departamentul pentru Afaceri Europene în parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti, Institutul European din România, Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, Asociaţia Provobis, organizează
un concurs adresat şcolilor, cu tema „Împreună în Uniunea Europeanăcooperarea ca principiu de bază al Uniunii Europene”, cu prilejul celebrării zilei
de 9 mai – Ziua Europei.
Concursul care va fi structurat pe categorii de vârstă şi are ca ţintă două
categorii de participanţi;
I. Prima dintre ele cuprinde copiii din clasele V-VIII din Bucureşti,
care vor avea posibilitatea să îşi exprime spiritul artistic prin
intermediul unui desen sau al unei fotografii. Fotografiile vor putea
fi realizate cu aparat foto digital, cu telefonul mobil (pentru a
permite participanţilor o abordare comodă şi modernă) sau cu
aparat clasic. Fotografiile vor avea dimensiunea maximă de 10MB,
vor trebui să exprime creativitate şi originalitate şi să reprezinte
obligatoriu conceptul desemnat de tema concursului.
II. A doua categorie include elevii din clasele IX-XII, care vor trimite
un eseu, un reportaj sau un fotoreportaj având aceeaşi temă.
Materialele vor avea maximum 4000 de semne şi vor fi salvate în
format PDF sau Microsoft Word.
Toate materialele pentru concurs vor fi transmise în format electronic, la
adresa de e-mail: infoeuropa@dae.gov.ro
Comisia de jurizare a concursului va fi alcătuită din reprezentanţi ai
organizatorilor şi partenerilor evenimentului.
Premiile vor consta în expunerea fotografiilor sau a desenelor desemnate
câştigătoare în cadrul Centrului Infoeuropa, materiale promoţionale şi de
informare, diplome de participare şi alte cadouri surpriză.
Câştigătorul premiului I va avea posibilitatea de a îndepli funcţia de
Director al Centrului Infoeuropa timp de o zi. Aceasta presupune ocuparea biroului
directorului într-un interval de timp dat, familiarizarea cu activităţile desfăşurate
de Centrul Infoeuropa, precum şi cu atribuţiile şi responsabilităţile funcţiei de
director.

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 9 mai, la Centrul
Infoeuropa din Calea Victoriei nr. 88, sector 1, Bucureşti, la ora 14.
Unul dintre obiectivele centrale ale Departamentului pentru Afaceri
Europene îl reprezintă încurajarea rolului educaţiei ca mediu important pentru
creşterea nivelului de conştientizare al tinerilor cu privire la importanţa
dezvoltării unei cetăţenii europene active.
Pentru detalii suplimenare, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele
coordonate: Loredana POP, telefoane: 021.315.34.70, 0752 196 139, e-mail:
loredana.pop@dae.gov.ro sau Anca ChiriŃă, telefoane: 021.315.34.70, 0749 196
253, e-mail: anca.chirita@dae.gov.ro

