Ghid pentru elevi şi profesori: cum să primiţi un invitat
special în şcoala dumnevoastră
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Preambul
Acest ghid îşi propune să vă ofere câteva informaţii utile cu privire la campania anuală de
informare şi comunicare "Europa, casa noastră", lansată de Reprezentanţa Comisiei
Europene în România. Prin intermediul lui vă oferim dumneavoastră, celor care vreţi să
vă implicaţi în campanie, câteva date cu privire la modalitatea prin care ar trebui să
identificaţi şi să abordaţi personalităţi publice locale cărora să le propuneţi să vină în
şcolile dumneavoastră şi să le vorbească elevilor despre subiecte europene de interes.

Sperăm că acest ghid va contribui la înţelegerea cât mai exactă a campaniei noastre şi a
modalităţii în care dumneavoastră vă puteţi implica în ea. Astfel, vă încurajăm ca, pe
lângă participarea dumneavoastră la dezbaterile organizate de noi în cadrul şcolilor, să
organizaţi dumneavoastră propriile dezbateri pe subiecte europene şi să invitaţi la aceste
dezbateri personalităţi locale.

1. Prezentarea campaniei "Europa, casa noastră"
Reprezentanţa Comisiei Europene în România a lansat campania anuală de informare şi
comunicare Europa, casa noastră, campanie menită să transpună priorităţile de
comunicare ale Comisiei Europene în special în mediul şcolar. Astfel, elevii angrenaţi în
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diverse forme de învăţământ (primar, gimnazial, liceal), cât şi profesorii lor vor fi
informaţi 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 internship-uri).

Organizatorii campaniei vor trimite o echipă de comunicatori în toate cele 41 de judeţe
ale ţării şi în Municipiul Bucureşti pentru a le vorbi elevilor despe UE. În cadrul
întâlnirilor cu profesorii si elevii, alături de echipa de comunicatori, vor fi prezenţi şi
invitaţii speciali ai campaniei care vor interacţiona cu elevii şi le vor împărtăşi din
experienţele lor.

2. Obiectivele vizitelor organizate în şcoli
Ca obiective ale campaniei ne propunem:


familiarizarea elevilor cu instituţiile UE, într-un mod cât mai inedit şi interesant
pentru ei, inclusiv cu noutăţile instituţionale aduse de Tratatul de la Lisabona



încurajarea unei discuţii libere despre valorile europene



stimularea interesului pentru mai multe informaţii prin stârnirea curiozităţii faţă
de sursele de informare europene (centre ED, portaluri europene)



crearea premiselor pentru organizarea de către dumneavoastră a unor dezbateri şi
evenimente similare pe teme europene în şcoli şi înregistrarea lor pe site-ul
campaniei www.europacasanoastră.ro



evaluarea cunoştinţelor despre UE cu scopul de a îmbunătăţi activităţile
planificate pentru următorii ani şcolari şi derulate în cadrul campaniilor viitoare.
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3. Identificarea şi abordarea invitaţilor speciali
Pentru dezbaterile pe care le veti susţine în şcolile dumneavoastră vă propunem să
identificaţi în comunitatea locală din care face parte şcoala persoane publice interesate să
se implice în campanie şi să vină să le vorbească elevilor despre subiecte europene.

Este important ca persoanele pe care le alegeţi să fie cunoscute în comunitatea locală sau
în regiunea din care face parte şcoala, să fie deschise, comunicative şi dispuse să le
împărtăşească elevilor din cunoştinţele şi experienţele lor.

Invitaţii nu trebuie să fie, neapărat, “specializaţi în studii europene”, ci capabili să le
împărtăşească tinerilor orice fel de experienţe în context “european”, din activitatea de zi
cu zi sau în urma unei burse sau unui stagiu.

Prin urmare, vă recomandăm să nu vă rezumaţi la o singură categorie socio-profesională,
ci să vă extindeţi către cât mai multe domenii. Astfel, noi vă sugerăm ca posibili invitaţi
speciali în şcoli:


Autorităţi locale (primari, viceprimari, consilieri)



Autorităţi regionale (prefecţi, subprefecţi, preşedinţi de Consiliu Judeţean, şefi de
servicii din Prefectura sau de la Consiliul Judeţean, consilieri din cadrul birourilor
de integrare europeană sau relaţii internaţionale)



Profesori de la Universităţi din zonă sau profesori din şcoala dumneavoastră care
consideraţi că reprezintă modele pentru copii şi pot să le capteze interesul pentru
subiectele europene



Membri ai ONG-urilor sau voluntari care să le vorbească despre voluntariat şi
care, eventual, să le poată prezenta oferte concrete elevilor privind activităţile pe
care le pot desfăşura în cadrul organizaţiilor pe care le reprezintă



Artişti recunoscuţi în zona din care face parte şcoala (actori, cântăreţi, artişti
plastici, poeţi, scriitori). Suntem convinşi că ei pot găsi o modalitate originală de a
le vorbi elevilor despre UE, fie că o fac prin interpretarea unui cântec, prin
realizarea unei mici scente, prin pictarea unui tablou sau prin recitarea unei poezii.
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Mesajul poate fi transmis prin diferite modalităţi iar cu cât e mai original felul de
a-l transmite, cu atât va fi mai de impact pentru elevi.


Jurnalişti şi lideri de opinie care scriu pe teme europene de la ziarele locale



Specialişti din cadrul centrelor de informare Europe Direct



Politicieni din cadrul tuturor partidelor politice, fără a politiza însă campania şi
mesajele transmise prin intermediul ei



Studenţi de la specializările de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene



Studenţi care au efectuat un stagiu într-o universitate europeană, prin programul
Erasmus sau graţie altor burse.



Tineri care au beneficiat de stagii la Parlamentul European, Comisia Europeană,
Consiliul Economic şi Social sau chiar la Reprezentanţa Comisiei Europene în
România sau Biroul de Informare al Parlamentului European de la Bucureşti.



Sportivi, cărora li se poate sugera să descrie atmosfera multiculturală din cadrul
unor competiţii sportive internaţionale



Orice altă personalitate care consideraţi că are ceva de spus şi poate reprezenta un
model pentru elevi

După stabilirea invitaţilor pe care doriţi să-i aduceţi în şcoala dumneavoastră, vă
propunem să îi contactaţi într-un mod oficial, printr-o scrisoare sau e-mail din partea
directorului instituţiei, urmând ca după aceea profesorul care coordonează respectiva
dezbatere să preia legătura cu invitatul şi să stabilească toate detaliile.

În ziua evenimentului, vă sugerăm ca invitaţii speciali să fie primiţi în şcoală de către
directorul instituţiei sau unul din membrii Consiliului Director al şcolii, să li se
mulţumească pentru că au acceptat invitaţia şi că sunt alături de dumneavoastră în
respectiva zi.

Vrem să vă asigurăm de tot suportul echipei care implementează campania Europa, casa
noastră, în demersul dumneavoastră de a organiza dezbateri, de a invita personalităţi
locale în şcoala dumneavoastră şi de a vă înregistra rapoartele respectei dezbateri pe site-
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ul

nostru.

Adresa

de

Web

pentru

incarcarea

raportului

este:

http://www.europacasanoastra.ro/rapoarte

Recomandăm de asemenea să faceţi câteva fotografii pe care să le încărcaţi pe portalul
nostru împreună cu raportul.
Echipa campaniei “Europa, casa noastra” vă stă la dispoziţie pentru întrebări şi orice tip
de asistenţă. Ne puteţi contacta:


la adresa de Web: http://www.europacasanoastra.ro/rapoarte



prin email la: contact@europacasanoastra.ro



sau prin telefon la: 0731.155.645 (pentru probleme legate de vizite),
0731.551.648 (pentru probleme legate de portalul web)

Vă mulţumim pentru implicarea în campania noastră şi vă dorim mult succes în
organizarea evenimentelor în şcoala dumneavoastră.
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