Campania Time to Move în școala ta!
– la C.N. ”Ienăchiță Văcărescu” și C.N. ”Constantin Carabella” -

În data de 12 octombrie a.c. Campania Time to Move a continuat cu un nou
eveniment de multiplicare în alte două colegii din Târgoviște: C.N. ”Ienăchiță Văcărescu”
și C.N. ”Constantin Carabella”, la care au participat 31 de elevi, respectiv 25 de elevi cu
vârste între 16 și 18 ani.
Vrei să mergi în străinătate dar nu ai informațiile necesare? Vrei să fii voluntar
european? Vrei să mergi pentru un an să studiezi în altă țară? Sau pentru câteva
săptămâni pentru un stagiu în străinătate? Au fost tot atâtea întrebări care au suscitat
imediat interesul participanților. Ca și îndemnul adresat celor mai reticenți : ”E timpul să
acționezi, să ai curajul să ieși de pe drumul tău obișnuit. Există o mulțime de oportunități
care te așteaptă. Trăind în străinătate, ai posibilitatea să te cunoști și să descoperi
abilități de care nu știai că ești capabil. Te vei transforma într-o persoană mai flexibilă,
adaptabilă la noile situații sociale sau sarcinilor de la viitorul loc de muncă.”
Pe parcursul evenimentului, elevii au aflat informații utile de pe website-ul campaniei,
timetomove.info, din pagina Facebook (https://www.facebook.com/eurodesk.romania)
și de pe website-ul www.eurodesk.ro. Acestea furnizează o serie de resurse online
privind următoarele teme:
 studiu,
 #voluntariat,
 #stagii,
 călătorii.
A existat un dialog permanent cu elevii pe durata prezentărilor sau a aplicației
practice care a urmat. Participanții s-au arătat interesați de informațiile primite, au
consultat site-urile din materialul informativ, au pus întrebări și au menționat că vor
căuta informații de interes, pe viitor. Cei din anul terminal au declarat că vor căuta

biroul de informare Erasmus din cadrul facultății pe care o vor urma și/sau oportunități
de studiu, diverse evenimente/experiențe europene.
Elevii au arătat interes pentru implicarea în proiecte Erasmus+, au apreciat
materialele suport prezentate sau distribuite, modul de abordare a participanților și au
făcut afirmații ca: ”mulți tineri sunt interesați de studiul în străinătate”, ”informații
utile”, ”informații atrăgătoare”, ”oportunități”, ”aflarea multor informații”,
”descoperire”, ”încurajare să profităm de ceea ce C.E. pune la dispoziția tinerilor”.
Oricine poate obține permanent informații despre diverse evenimente adresate
tinerilor și care vor avea loc în diverse locuri din Europa, prin intermediul site-ului
http://timetomove.info/ și www.eurodesk.eu.

Multiplicator Eurodesk,
Cristina GROZA

