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Și &icirc;n acest an a fost lansată provocarea&nbsp;#ErasmusDays, adres&acirc;ndu-se tuturor celor
interesați de programul Erasmus+, de oportunitățile oferite de acesta, av&acirc;nd dorința de
implicare &icirc;n activitățile de &icirc;nvățare și a de avorbi lumii &icirc;ntregi
despre&nbsp;IMPLICARE, SCHIMBARE&nbsp;și&nbsp;COMUNITATE.
Astfel, &icirc;n perioada&nbsp;10, 11 și 12 octombrie 2019, puteți fi
Ambasador&nbsp;#ErasmusDays2019, organiz&acirc;nd o activitate care vizează Programul Erasmus
chiar la dumneavoastră &icirc;n organizație!
Evenimentul poate fi promovat pe harta interactivă a Europei și lumea &icirc;ntreagă poate afla
despre el!
Succesul primelor două ediții ale inițiativei #ErasmusDays a dus la continuarea acestei
inițiative și pe parcursul acestui an, inițiativă care se adresează nu numai participanților
la programul Erasmus+, ci și tuturor celorlalți actori interesați de mobilitatea internațională
și de participarea democratică.
Un video scurt poate fi vizionat pe:
https://www.youtube.com/watch?v=sTQ-lpZM74w&amp;feature=youtu.be.
#ErasmusDays 2019&nbsp;comunică marca Erasmus+ și vorbește despre rezultatele proiectelor
Erasmus+ pe parcursul acestor trei zile, pentru a le face vizibile cetățenilor, comunității,
profesioniștilor și factorilor de decizie politică, viz&acirc;nd toți actorii implicați
&icirc;n Programul Erasmus + (instituții de &icirc;nvățăm&acirc;nt și de formare,
&icirc;ntreprinderi, centre de cercetare, camere de comerț, agenții de ocupare a forței de
muncă, organizații și ONG-uri etc.) care sunt invitați să prezinte impactul proiectelor lor.
Fiecare instituție are libertatea de a-și organiza evenimentele (seminare, reuniuni cu partenerii,
expoziții de fotografie, concerte, emisiuni de radio, conferințe, activități digitale etc.).
Evenimentele se vor &icirc;nregistra pe&nbsp;www.erasmusdays.eu&nbsp;și se vor promova pe rețele
sociale cu hashtagul #ErasmusDays.
Sunt vizate şi cele nouă milioane de foști și actuali beneficiari (elevi și adolescenți,
studenți, ucenici, profesori și instructori, actori din domeniul tineretului), precum și
reprezentanții societății civile (organizații europene, asociații ale părinților etc.) care
&icirc;și pot arăta angajamentul lor față de Europa.
Astfel, pe l&acirc;ngă faptul că puteți face cunoscute organizația și inițiativele acesteia,
numele dumneavoastră poate apărea alături de alți mii de utilizatori din lume!
Haideți să punem Rom&acirc;nia pe harta Erasmus+ și ErasmusDays!
Mai multe informații se pot afla pe:
-https://www.anpcdefp.ro/stire/vrs/IDstire/610
-https://www.anpcdefp.ro/evenimente-det/vrs/IDev/1469

