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Centrul Europe Direct Timis promoveaza valorile locale
Vineri, 17 decembrie, 2010 incepand cu ora 10.00, in Timisoara, Calea Dorobantilor, nr.4, la
sediul Fundatiei Serviciilor Sociale Bethany structura gazda a Centrului de Informare Europe Direct
Timis se organizeaza o conferinta de presa in vederea promovarii valorilor locale in urma obtinerii
unor rezultate deosebite la concursul de design a copertii agendei scolare „Agenda Europei”, proiect
organizat si finantat la nivelul Uniunii Europene de Comisia Europeana.
Agenda este şi un excelent instrument de informare şi de management al timpului – o metodă
pentru organizarea şi proiectarea timpului de învăţare pe tot parcursul anului şcolar. Ea se prezintă
ca un mijloc de informare foarte accesibil deoarece articolele informative apar integrate într-o
agendă şcolară utilă, corelată programei şcolare. Aceste articole sunt adaptate nivelului de înţelegere
corespunzator vârstei elevilor de liceu iar pozele şi desenele incluse facilitează înţelegerea.
Proiectul Agenda Europa a beneficiat de finanţare din partea: ComisieiEuropene, Minsiterul
Integrării Europene, Petrom, Lafarge, Asociaţia Generation Europe – România, membră a Fundaţiei
Generation Europe – Bruxelles.
Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, cu sprijinul
inspectoratelor şcolare judeţene/sector şi în colaborare cu Asociaţia Naţională pentru protecţia
consumatorilor şi promovarea programelor şi strategiilor din România, Parlamentul Romîniei Camera Deputaţilor şi Centrul Euxodiu Hurmuzache / Departamentul Românilor de pretutindeni MAE .
La conferinta de presa vor participa alaturi de reprezentantii Centrul de Informare Europe
Direct Timis, Fundatia Serviciilor Sociale Bethany si reprezentantii Organizaţiei Studenţilor din
Universitatea de Vest din Timişoara – OSUT, în calitate de partener.
Alaturi de noi vor fi si cei doi castigatori ai concursului organizat la nivelul Uniunii
Europene.
- Adelina Ardelean fiind studentă în anul III la Facultatea de Arte şi Design din cadrul
Universităţii de Vest din Timişoara,
- Vlad Duca este student al Universităţii Politehnica Timişoara, la Facultatea de
Arhitectură, în anul VI.
Cei doi câştigători vor primi diplome de excelenta din partea organizatorilor evenimentului.
Date de contact Centru Europe Direct Timis:
Ioan Kovacs- coordonator proiect,
Liana Chiroiu- consilier comunicare,
Adresa Timisoara,Calea Dorobantilor, nr.4 , Tel/fax 0256-499431 si 0356-401984
E-mail: europedirect@bethany.ro ; Website: www.europedirect.bethany.ro
Pentru mai multe informaţii,vă rugăm să contactaţi Generation Europe Foundation-Romania:
Alina Ciceu, Director Generation Europe – Romania
Academiei nr 39-41, et 5, ap. 35, 010013 Bucaresti, Romania
Tel/Fax: 021 3114402; e-mail: alina@generation-europe.eu

