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Comisia lansează inițiativa „Deschiderea educației” pentru a
stimula inovarea și competențele informatice în școli și universități
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Peste 60% dintre copiii în vârstă de nouă ani din UE învață în școli care nu dispun
încă de echipamente informatice. Miercuri, 25 septembrie, Comisia Europeană a
lansat un plan de acțiune, „Deschiderea educației”, pentru a rezolva această
problemă, precum și alte probleme din sfera informaticii, care îngreunează menirea
școlilor și universităților de a furniza o educație de înaltă calitate, precum și
competențele informatice care, până în 2020, vor fi necesare pentru 90 % dintre
locurile de muncă. Pentru a ajuta la demararea inițiativei, Comisia lansează o
nouă pagină de internet, Educație deschisă Europa, care va permite studenților,
practicienilor și instituțiilor de învățământ să partajeze gratuit resurse educaționale
deschise.
Între 50% și 80% dintre studenții din
țările UE nu utilizează niciodată manuale
de informatică, programe informatice,
emisiuni/podcasturi, simulări sau jocuri
didactice. Majoritatea cadrelor didactice
la nivelurile primar și secundar nu se
consideră „competente informatic” sau
capabile
să
predea
cunoștințe
informatice în mod eficient, iar 70%
dintre acestea ar dori mai multe cursuri
de formare în utilizarea TIC. Letonia,
Lituania și Republica Cehă oferă elevilor
cel mai larg acces la internet în școli (peste 90%), dublu față de Grecia și Croația
(circa 45%).
Învățământul superior se confruntă, de asemenea, cu o provocare în domeniul
informatic: în contextul în care numărul studenților din UE va crește în mod
semnificativ în următorul deceniu, universitățile trebuie să-și adapteze metodele
tradiționale de predare și să ofere o combinație de posibilități de învățare, față-înfață și online, cum ar fi MOOCs (Massive Open Online Courses - cursuri online
deschise și în masă), care permit oricărei persoane să aibă acces la educație
oriunde, oricând și prin intermediul oricărui dispozitiv. Însă, multe universități nu
sunt pregătite pentru această schimbare.
O inițiativă comună condusă de Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație,
cultură, multilingvism și tineret, și Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene
și comisarul responsabil de agenda digitală, „Deschiderea educației” se
concentrează pe trei domenii principale:
• crearea de oportunități de inovare pentru organizații, cadre didactice și cursanți;
• utilizarea sporită a resurselor educaționale accesibile permanent și gratuit (Open
Educational Resources - OER), asigurarea faptului că materialele didactice realizate
cu fonduri publice sunt la dispoziția tuturor;
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• o mai bună infrastructură și conectivitate TIC în școli.
„Cadrul învățământului se schimbă în mod dramatic, de la școală la universitate și dincolo de aceasta: învățământul
deschis bazat pe tehnologie va fi în curând „imperativ”, nu doar „binevenit”, pentru toate vârstele. Trebuie să
depunem mai multe eforturi pentru a asigura faptul că în special tinerii dețin competențele informatice de care au
nevoie pentru viitorul lor. Nu este suficient să înțelegem modul în care se utilizează o aplicație sau un program;
avem nevoie de tineri care pot să-și creeze propriile programe. „Deschiderea educației” are menirea de a deschide
mințile către noi metode de învățare, astfel încât oamenii să aibă șanse mai mari de a găsi un loc de muncă, de a fi
mai creativi, mai inovatori și de a avea abilități antreprenoriale”, a declarat comisarul Vassiliou.
Vicepreședintele Kroes a adăugat: „Visul meu este ca fiecare sală de clasă să fie informatizată până în 2020.
Învățământul trebuie să fie conectat la viața reală; el nu poate evolua într-un univers paralel. Tinerii doresc să
utilizeze tehnologia informatică în fiecare aspect al vieții. Ei au nevoie de competențe informatice pentru a obține
locuri de muncă. Toate școlile și universitățile noastre, nu doar unele dintre ele, trebuie să reflecte această
realitate.”
Inițiativele conexe celei intitulate „Deschiderea educației” vor fi finanțate cu sprijin din programul Erasmus+, noul
program al UE pentru învățământ, formare, tineret și sport; din programul Orizont 2020, noul program pentru
cercetare și inovare, precum și din fondurile structurale ale UE. De exemplu, Erasmus+ va oferi finanțare pentru
instituțiile de învățământ pentru a asigura faptul că modelele de afaceri sunt adaptate la schimbările tehnologice și
pentru a sprijini dezvoltarea competențelor profesorilor prin intermediul cursurilor online. Toate materialele de
învățământ sprijinite din Erasmus+ vor fi disponibile publicului gratuit, în temeiul unor licențe deschise.
Mai multe informaţii la: www.ec.europa.eu

Știința e ultimul răcnet: 300 de orașe din 33 de țări au sărbătorit
pe 27 septembrie „Noaptea cercetătorilor”
Cercetătorii pot face multe lucruri uimitoare. La Atena ei au putut face un minitren să leviteze, menținându-l în mișcare. Cântați fals? Nicio problemă,
cercetătorii din Düsseldorf au creat un dispozitiv virtual care poate să vă
transforme într-un solist de talia lui Placido Domingo. La Zagreb, s-a putut afla
dacă Odiseea Spațială a lui Stanley Kubrick este mai mult decât un film
științifico-fantastic. S-a încercat deslușirea prin propriile puteri a misterului unei
crime la Porto. Cercetători din Santander au demonstrat cum îi ajută fizica pe
surferi să prindă valurile cele mai mari. Persoanele care au vizitat Perugia au
putut întâlni un robot Lego portretist cu numele Le(g)onardo. Știința e ultimul
răcnet - și publicul din Poznan a dovedit la propriu acest lucru, încercând să
depășească un record de volum sonor cu cel mai puternic strigăt colectiv.
Acestea sunt doar câteva dintre evenimentele care au avut loc în 33 de țări
UE și țări vecine, ca parte a „Nopții cercetătorilor”. Din Irlanda până în
Israel, cercetătorii şi-au împărtăși pasiunea pentru știință cu publicul larg în
300 de orașe. Anul trecut, „Noaptea cercetătorilor” a atras peste un milion de vizitatori, inclusiv 600.000
de copii. Scopul este acela de a descoperi știința în mod distractiv și de a promova totodată cariera de cercetător.
Publicul a putut participa la experimente și spectacole științifice interactive, precum și la testarea unor echipamente
din laboratoarele de cercetare, cu acces, în mod normal, restricționat.

„Copiii sunt în mod natural curioși și creativi, și „Noaptea cercetătorilor” este o modalitate foarte bună de a le
arată că știința este cool. Cine știe, poate acest eveniment ar putea să inspire unii copii să devină oamenii de știință
străluciți ai viitorului”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și
tineret.

Puncte de atracție
• Atena și Volos (Grecia)
Pe agenda „Nopții cercetătorilor” de la Atena s-au aflat experimente cu praf de copt exploziv, petale de trandafir
care se transformă în cioburi de sticlă și câmpuri magnetice care pot ridica în aer un tren de mare viteză în
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miniatură, menținându-l în mișcare. La Volos, o echipă de ingineri mecanici de la Universitatea Tesalia a invitat
publicul să se așeze în automobilul de curse pe care tocmai l-au construit.
• Porto (Portugalia)
Publicul a aflat cum se pot face baterii acționate de citrice. Copiii au putut să vadă ce se poate face cu electricitate
statică și paie, dar şi cum se construiesc zmeie? Parcul municipal Paços de Ferreira a găzduit un număr mare de
ateliere la care toată lumea a fost binevenită. Detectivii amatori au putut ajuta cercetătorii să rezolve un caz de
„crimă” prin experimente directe în laborator esențiale pentru identificarea „criminalului”.
• Londra (Marea Britanie)
Cei interesaţi au putut intra în legătură cu oamenii de știință de la NASA, au putut încerca recrearea artei rupestre
sau au putut vedea tenrecul de Madagascar, un mamifer pe cale de dispariție, care seamănă cu ariciul. Celebrul
Muzeu de Istorie Naturală şi-a deschis porțile până la miezul nopții. Colecțiile muzeului au inclus şi un schelet de
Tyrannosaurus rex, o premieră absolută în Europa.
• Poznan (Polonia)
Publicul a fost invitat să bată un record al volumului sonor cu cel mai puternic strigăt colectiv. În program s-au mai
aflat sfaturi pentru protecția împotriva incendiilor și indicii pentru mecanicii amatori. Au existat, de asemenea,
ateliere pentru copii, care au putut vedea o reprezentare grafică a vocii lor și şi-au scana fețele.
• Göteborg (Suedia)
20.000 de copii din Suedia au cules frunze de arbori și fotografii pentru un studiu științific privind noi modele
meteorologice și peisagistice asociate schimbărilor climatice. Rezultatele au fost publicate la Göteborg. Povestiri
fascinante despre expediții cu barca spre continentul arctic și alte aventuri științifice au stârnit curiozitatea publicului
prin conversații online.
• Zagreb (Croația)
Odiseea spațială a lui Stanley Kubrick este doar un film științifico-fantastic? Sau indică de fapt modul în care
principiile științifice funcționează în practică (de exemplu, sunetul nu se propagă în vid)? Institutul de fizică a
organizat un seminar pe tema filmelor TV științifico-fantastice care tratează acest subiect. Un tânăr cercetător
științific de la Institutul Ruder Boskovic a prezentat un lansator de fum și a demonstrat cum se pot scoate forme
gigantice și vârtejuri de fum.
• Las Palmas de Gran Canaria, Santander și Oviedo (Spania)
Parcul Santa Catalina din Insulele Canare a găzduit ateliere privind energia solară și energia eoliană. Între timp, în
Santander, cercetătorii și publicul au discutat despre principiile științifice ale surfing-ului. Totul este fizică!
Magnetismul și energia au fost temele nopții de la Oviedo. Aici, evenimentele locale au oferit, de asemenea, o ocazie
de a descoperi cum funcționează telefoanele mobile, calculatoarele și frigiderele.
• Perugia (Italia)
Un grup de fani sci-fi au mers cu autobuzul până la lacul Trasimeno pentru a realiza o serie de studii geologice
neobișnuite. Autobuzul, condus de actori și cercetători, a dus participanții într-o altă epocă, cu mii de ani în urmă,
aceştia examinând, pe baza eșantioanelor prelevate, cât de mult s-a schimbat clima planetei și cât se va mai
schimba încă. Pasionații de artă, jocuri și robotică au avut posibilitatea de a fi fotografiați de un robot Lego portretist
denumit „Le(g)onardo”.
• Düsseldorf (Germania)
La Düsseldorf, toată lumea a fost invitată să ardă calorii pe o podea interactivă: cu cât participanții erau mai
entuziaști, cu atât podeaua genera mai multe lumini și jocuri vizuale. Pentru câteva secunde, ei au putut să devină
cântăreți de operă. Mișcările buzelor și mâinilor vizitatorilor au fost transferate către un tenor virtual pe un ecran
mare, stabilind ritmul și volumul performanței acestuia. O proiecție video modernă de 360° a prezentat filme
educative privind schimbările climatice. Acustica și materialele vizuale au fost impresionante! Mai mult de 80 de
activități au fost în program.
• Limassol (Cipru)
Publicul a avut posibilitatea de a alege între 20 de activități diferite la Limassol, variind de la gastronomia moleculară
și analiza genetică a cromozomilor la o prezentare a instrumentelor muzicale din Grecia antică. Teatrul a ocupat un
loc special în programul serii: un fizician a prezentat o comedie stand-up bazată pe fapte științifice, iar elevii de
școală primară au jucat într-o piesă de teatru. Elevii de liceu au participat la un concurs de comunicare științifică Sfactor, iar doctoranzii au reprezentat grafic lucrările lor de doctorat, lucrările fiind evaluate de un juriu.
Sursa: www.ec.europa.eu
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Comisia propune un important pas înainte pentru piața unică a telecomunicațiilor
•
•
•
•

Planuri pentru o telefonie mobilă la nivelul UE fără taxe de roaming;
Norme mai simple pentru a ajuta întreprinderile să investească mai mult și să se extindă în străinătate;
Protecția în premieră la nivelul UE a neutralității internetului;
Desființarea tarifelor majorate pentru convorbirile telefonice internaționale în interiorul Europei.

Comisia Europeană a adoptat miercuri, 11 septembrie 2013, cel mai ambițios plan al său în 26 de ani de reformă în
domeniul pieței telecomunicațiilor. Cu ocazia discursului său privind starea Uniunii din 2013, președintele Comisiei,
José Manuel Barroso, a lansat pachetul legislativ „Continentul conectat”. După ce acest pachet va fi adoptat, vor
avea loc reduceri ale costurilor suportate de consumatori, se vor simplifica procedurile administrative greoaie cu care
se confruntă întreprinderile și se vor crea noi drepturi atât pentru utilizatori, cât și pentru furnizorii de servicii, pentru
ca Europa să redevină un lider mondial pe piața digitală.
José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Pentru interesele strategice ale Europei și pentru

avansarea sa economică, pentru sectorul telecomunicațiilor în sine și pentru cetățenii nemulțumiți că nu au un acces
deplin și echitabil la serviciile de internet și de telefonie mobilă este esențial să se realizeze noi progrese pe calea
unei piețe unice europene a telecomunicațiilor.”

Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru
agenda digitală responsabil cu elaborarea pachetului
legislativ, a declarat: „Pachetul legislativ propus astăzi este

un semn extraordinar pentru viitorul telefoniei mobile și al
internetului în Europa. Comisia Europeană spune nu tarifelor
majorate pentru roaming. Ea spune da neutralității
internetului, investițiilor, noilor locuri de muncă. Punerea la
punct a sectorului telecomunicațiilor nu privește doar acest
sector, ci înseamnă și sprijinirea dezvoltării durabile a tuturor
sectoarelor." Sectorul telecomunicațiilor reprezintă 9 % din
sectoarele depind tot mai mult de conectivitate.

economia digitală a Europei, deoarece, pentru a fi
competitive la nivel mondial și pentru a furniza servicii, toate

În ciuda unor valuri succesive de reforme pe care le-a întreprins Uniunea Europeană și care au contribuit la
transformarea modului de furnizare a serviciilor de telecomunicații în Uniunea Europeană, acest sector continuă să
funcționeze preponderent pe baza a 28 de piețe naționale. Nu există nicio companie de telecomunicații care să
funcționeze în toată UE, ceea ce face ca atât operatorii, cât și clienții să se confrunte cu prețuri și norme diferite.
Principalele elemente prevăzute în pachetul pentru soluționarea acestor probleme sunt expuse în cele ce urmează.
Simplificarea normelor UE pentru operatorii de telecomunicații
O autorizație unică de funcționare în toate cele 28 de state membre (în loc de 28 de autorizații), un prag legal sever
pentru reglementarea subpiețelor de telecomunicații (care ar trebui să determine o reducere a numărului de piețe
reglementate) și continuarea procesului de armonizare a modului în care operatorii pot închiria accesul la rețelele
deținute de alte companii, în vederea furnizării unor servicii concurențiale.
Eliminarea de pe piață a tarifelor majorate pentru roaming
Ar urma ca de la 1 iulie 2014 să se desființeze taxele pentru apelurile primite în roaming. Companiile de
telecomunicații ar urma să aleagă între:
1) a oferi pachete care vor fi valabile oriunde în Uniunea Europeană („vorbești afară la tarife ca acasă”) și ale căror
prețuri vor fi dictate de concurența internă;
2) a permite clienților să se „decupleze”, adică să opteze pentru un furnizor de roaming care oferă tarife mai mici
(fără a trebui să cumpere o nouă cartelă SIM).
Această prevedere are la bază Regulamentul privind serviciile de roaming din 2012, prin care operatorii sunt obligați
să reducă prețurile cu ridicata cu 67% în cazul datelor începând cu luna iulie a anului 2014.
Desființarea tarifelor majorate pentru apelurile internaționale efectuate în interiorul Europei
În prezent se observă o tendință a companiilor de a aplica tarife majorate pentru apelurile în rețele fixe sau mobile
efectuate de consumatori din țara lor de origine în alte țări ale UE.
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Conform propunerii, companiile nu ar mai putea percepe pentru un apel efectuat într-o rețea fixă din interiorul UE un
tarif mai mare decât pentru un apel național interurban. Tariful pentru apelurile efectuate într-o rețea mobilă din
interiorul UE nu ar putea depăși 0,19 euro pe minut (plus TVA). La stabilirea prețurilor, companiile ar putea recupera
costurile justificate în mod obiectiv, însă ar dispărea profiturile arbitrare realizate din apelurile efectuate în interiorul
UE.
Protejarea legală a internetului deschis (neutralitatea internetului)
Ar urma să se interzică practicile de blocare sau de încetinire a conținutului de internet, utilizatorii urmând să aibă
acces la internet deplin și deschis, indiferent de prețul sau de viteza stipulate în abonamentul lor de internet.
Companiile ar putea, în continuare, să furnizeze „servicii specializate” de calitate garantată, cum ar fi televiziunea
prin internet (IPTV), video la cerere, anumite aplicații, precum imagistica medicală de înaltă rezoluție, săli de
operație virtuale, aplicații cloud care necesită prelucrarea unor cantități mari de date și care sunt vitale pentru
activitatea întreprinderilor, în măsura în care acest lucru nu afectează vitezele de internet promise altor clienți.
Consumatorii ar avea dreptul de a verifica dacă beneficiază de vitezele de internet pentru care plătesc și să rezilieze
contractul dacă angajamentele prevăzute în acesta nu sunt respectate.
Noi drepturi pentru consumatori și armonizarea tuturor drepturilor în Europa
Noi drepturi, cum ar fi dreptul la contracte care să fie redactate într-un
limbaj simplu și care să conțină informații mai lesne comparabile,
drepturi sporite în ceea ce privește trecerea la alt furnizor sau la un alt
tip de contract, dreptul la un contract de 12 luni în cazul în care nu se
dorește un contract mai lung, dreptul de a rezilia contractul dacă nu se
asigură vitezele de internet promise și dreptul de a beneficia de
redirecționarea emailurilor la o nouă adresă după trecerea la un alt
furnizor de internet.
Alocarea coordonată a spectrului de frecvențe radio
Se va asigura astfel că europenii beneficiază de un acces sporit la
serviciile mobile 4G și de mai multe conexiuni Wi-Fi. Operatorii de
telefonie mobilă vor fi în măsură să elaboreze planuri de investiții mai
eficiente și transfrontaliere, grație unei mai bune coordonări a
momentului ales pentru alocarea spectrului de frecvențe radio, a duratei
acestei alocări și a condițiilor în care aceasta are loc. Statele membre ar
urma în continuare să răspundă de acest domeniu și să obțină venituri
din taxele percepute de la operatorii de telefonie mobilă, însă cadrul de funcționare ar fi unul caracterizat de o mai
mare uniformitate. Acest cadru ar determina, de asemenea, extinderea pieței echipamentelor avansate de
telecomunicații.
Mai multă siguranță pentru investitori
Recomandarea privind metodologiile de calcul al costurilor și nediscriminarea constituie al doilea element al acestui
pachet. Ea completează propunerea de regulament și este intrinsec legată de aceasta. Obiectivul recomandării este
de a spori siguranța investitorilor, de a mări nivelurile de investiții și de a reduce divergențele dintre autoritățile de
reglementare. Acest lucru presupune, în primul rând, armonizarea într-o și mai mare măsură și stabilizarea costurilor
pe care operatorii istorici le pot aplica pentru a acorda acces la rețelele lor de cabluri din cupru și altor operatori și,
în al doilea rând, asigurarea faptului că operatorii interesați de acces beneficiază cu adevărat de un acces echivalent
la rețele. În momentul în care aceste constrângeri concurențiale și obligații de nediscriminare vor fi asigurate, ar
urma ca prețurile pentru accesul cu ridicata la rețelele în bandă largă de „nouă generație” să fie determinate de
piață, și nu de autoritățile de reglementare, ceea ce se traduce prin reducerea procedurilor administrative greoaie
pentru operatori.
Mai multe informaţii pe adresa: www.ec.europa.eu
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EVENIMENTE
Mediul de afaceri - promovare și dezvoltare economică sustenabilă
Consiliul Judeţului Galaţi a lansat, în data de 26 septembrie 2013, proiectul „Mediul de afaceri - promovare şi
dezvoltare economică sustenabilă”, o nouă iniţiativă dedicată dezvoltării cooperării transfrontaliere din zona de
frontieră Galaţi - Cahul - Odessa, dar şi a schimbului de experienţă în domeniul economic.

Proiectul „Mediul de afaceri - promovare și dezvoltare economică sustenabilă”, cod MIS-ETC 2458, este finanţat de
Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007-2013,
Prioritatea 3, „Promovarea activităţilor People to people”.
Prin implementarea acestui proiect pe parcursul a 16 luni, aplicantul, Consiliul Județului Galați şi partenerii săi,
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați din România, Consiliul Raional Cahul din Republica Moldova,
Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul, Fondul Regional pentru Sprijinirea
Antreprenoriatului în regiunea Odessa din Ucraina, Agenția de Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană
„Euroregiunea ‹Dunărea de Jos›” Ismail urmăresc promovarea dezvoltării durabile a zonei de frontieră prin
intensificarea relaţiilor de cooperare şi a schimbului de experienţă în domeniul economic.
Proiectul are un buget total de 172.699 euro (aprox. 777.145,50 lei), din care 149.316,90 euro (aprox. 671.926,05
lei) constituie contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene, iar 23.382,10 euro (aprox. 105.219,45 lei),
reprezentând cofinanţarea, vor fi asiguraţi din bugetele proprii ale celor șase parteneri.

Evenimentul „Luna muzeelor gălăţene”
Proiectul „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi” îşi propune să promoveze la nivel naţional potenţialul turistic
cultural al judeţului Galaţi. În perioada august-septembrie 2013 s-a desfășurat în cadrul acestui proiect evenimentul
„Luna muzeelor gălăţene”, prin care au fost amplasate standuri expoziţionale în diferite locații din municipiul Galați.
Acțiunea a constat în organizarea a patru conferinţe de presă, câte una la fiecare dintre cele patru instituţii muzeale
gălăţene aflate sub autoritatea Consiliului Județului Galați, în cadrul cărora s-a urmărit informarea publicului cu
privire la activitățile derulate de către acestea, precum și amplasarea de panouri cu imagini specifice fiecărei
instituții.
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Prima conferință de presă, pentru Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță”, a avut loc în data de
28 august.
Celelalte conferințe de presă s-au organizat pentru Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” în data de 4 septembrie, pentru
Muzeul Satului „Petru Caraman” în data de 12 septembrie, iar pentru Muzeul de Artă Vizuală în data de 18
septembrie.
Pe perioada acestei manifestări s-au montat panouri de promovare turistică la toate instituțiie culturale menționate
anterior. Panourile de promovare au afişat imagini sugestive, în strânsă concordanţă cu specificul fiecărui muzeu,
constituind atât elemente de atracţie turistică cât şi material informativ şi educativ. Acestea au inclus imagini de la
Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Răsvan Angheluță”, Parcul Zoo, Muzeul „Casa Cuza Vodă”, Muzeul „Casa
Colecțiilor”, Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu”, Casa Memorială „Costachi Negri”, Casa „Hortensia PapadatBengescu”, Muzeul Satului „Petru Caraman”, precum și creații artistice aflate în patrimoniul Muzeului de Artă Vizuală.

„15 minute de celebritate” în cadrul „Zilei Europene a Limbilor”
la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”
În data de 26 septembrie 2013, reprezentanţi ai Centrului Europe Direct
Galati din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi au participat la un evenimentul
intitulat „15 minutes de célébrité”, organizat în cadrul „Zilei Europene a
Limbilor” de către elevi şi profesori de la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”
Galaţi. În cadrul activităţii elevii au prezentat, în limba franceză, mai mulţi
laureaţi ai premiului Nobel aparţinând spaţiului european. De asemenea,
elevii şi-au propus ca prin efortul lor să sensibilizeze publicul față de
plurilingvism în Europa, să cultive diversitatea culturală și lingvistică și să
încurajeze învățarea limbilor străine de către toți europenii, la școală sau în
afara acesteia.
Profesorii coordonatori ai evenimentului au fost Oana Botezatu şi Georgeta
Prada.

Tabăra de creație ecologică „ALTFEL”
Consiliul Județului Galaţi implementează proiectul „Circuit turistic muzeal în judeţul
Galaţi” finanțat prin Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.
În cadrul proiectului, în perioada august-septembrie 2013 s-a desfășurat Tabăra de
creație ecologică „ALTFEL”, manifestare care a adus în atenţia publicului problematica
mediului înconjurător, necesitatea menţinerii şi conservării acestuia pentru generaţiile
viitoare, totul transpus în arta plastică contemporană.
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Obiectivul principal al taberei a
constat în realizarea unor creații
artistice
ecologice
adaptabile
specificului
cultural
muzeal
gălățean,
în
scopul
creșterii
potențialului turistic în județul
Galați. Totodată, prin intermediul
lucrărilor realizate din deşeuri şi
materiale reciclabile de către artiştii
plastici
gălăţeni,
s-a
urmărit
sensibilizarea marelui public cu
privire la problemele ecologice
actuale.
Tabăra „ALTFEL” a evidenţiat în mod inedit problematica mediului înconjurător
precum și necesitatea menținerii și conservării acestuia pentru generațiile viitoare.
Artiștii care au realizat operele de artă fac parte din grupul ATHANOR, care s-a
remarcat prin numeroase manifestări având la bază mesaje educativ - culturale,
dintre care menţionam pe Eduard Costandache, Sorina Vădeanu, Rodica Gherghinoiu,
Tudor Șerban, Gabriela Moisi-Alexandrescu, Cristiana Culiță, Simona Andrei, Cornel
Gingărașu, Gina Ciobotaru Popa.
O parte din lucrările realizate în cadrul taberei vor putea fi vizionate la instituțiile muzeale aflate sub autoritatea
Consiliului Județului Galați, respectiv Muzeul de Artă Vizuală, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, Muzeul Satului
„Petru Caraman” şi Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii „Răsvan Angheluță”.

Bursa locurilor de munca pentru absolvenţi
În data de 27 septembrie, a avut loc în holul Universităţii „Dunărea de Jos” Bursa locurilor de munca pentru
absolvenţi. Evenimentul a reprezentat un prilej pentru angajatori de a-şi promova organizaţia şi oferta de locuri de
muncă, dar şi de a interacţiona direct cu tinerii absolvenţi ai generaţiei 2013 aflaţi în căutarea unui job.
La bursa locurilor de muncă din această toamnă au fost prezente aproximativ 500 de persoane care au venit să îşi
caute un job. Au puse la bătaie 848 de locuri de muncă din partea unui număr de circa 60 de angajatori, din care
400 de locuri de muncă oferite de o firmă de confecţii.
La eveniment a participat şi un reprezentant al Centrului Europe Direct Galaţi, care a oferit tinerilor materiale cu
informaţii despre piaţa europeană a locurilor de muncă.
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CONCURS
Vocile tinerilor împotriva sărăciei: Ce ai schimba? Spune-ți părerea!
În contextul Zilelor Europene ale Dezvoltării, ce vor avea loc în perioada 26-27 noiembrie 2013, la Bruxelles,
Comisia Europeană organizează concursul de materiale video „Vocile tinerilor împotriva sărăciei”.
Scopul competiției este de a încuraja copiii și tinerii cu vârste cuprinse între
13 și 24 de ani să își facă vocile auzite în dialogul privind abordarea problemei
sărăciei la nivel mondial. În acest sens, participanții sunt invitați să creeze un
scurt material video (maxim 120 de secunde) care să prezinte viziunea
lor despre lume și să sublinieze ideile pe care le-ar pune în practică pentru
eliminarea sărăciei până în 2030.
La final, pe baza voturilor înregistrate pe pagina de Facebook a concursului, vor
fi aleși patru câștigători care vor beneficia de o călătorie la Bruxelles, în
perioada menţionată mai sus, pentru a participa la evenimentele organizate în
cadrul Zilelor Europene ale Dezvoltării. De asemenea, materialele video propuse
de aceștia vor fi difuzate în cadrul acestora și vor fi publicate pe pagina de
internet dedicată.
Termenul limită pentru înregistrarea în competiție este 1 noiembrie 2013, iar câștigătorii vor fi anunțați pe data de
5 noiembrie 2013. Regulamentul concursului şi modalitatea de înscriere sunt disponibile pe site-ul:
www.eudevdays.eu.
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