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Trăistuţa Europeană
Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară lansează proiectul „Trăistuţa Europeană”, care se
adresează copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 10 ani din mediul rural din Judeţul Iaşi. Proiectul este
finanţat cu 34305 Euro de UNIUNEA EUROPEANĂ prin programul Phare de Micro-Proiecte –
FONDUL EUROPA 2005 şi co-finanţat de Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară cu 8640 Euro
din fonduri proprii.
Proiectul va fi implementat de Centrul de Mediere şi Securitate Comunitară în cadrul Liceului „Miron
Costin” din Paşcani şi în şcolile din Tătăruşi, Topile şi Valea Seacă- Contesti timp de 11 luni prin intermediul
procesului de Teatru Educaţional, metoda “Arta Povestirii”. Elevi vor primi, asimila şi dezvolta informaţie
europeană specifică prin primirea unui set de 27 de trăistuţe (fiecare trăistuţă fiind steagul unei ţări din
comunitatea europeană) cu poveşti specifice caracterului naţional al ţării reprezentate de trăistuţă. Poveştile vor
fi dezvoltate de către cadrele didactice din şcolile proiectului, care vor iniţia pentru elevi 4 cluburi extraşcolare
de Teatru Educaţional. Cele mai frumoase 10 poveşti informative vor fi tipărite într-o carte ce va avea formatul
unei trăistuţe şi care se va intitula “Trăistuţa Europeană”.
“Trăistuţa europeană este o integrare a valorilor româneşti în largul context european. Concepte unitare
naţionale vor fi contopite prin arta povestirii într-o dimensiune a diversităţii europene. Steagurile naţionale se
vor transforma în trăistuţe pline de noi poveşti pentru 1100 de copii din mediul rural al Judeţului Iaşi, iar cartea
cu cele mai frumoase 10 poveşti realizate va poposi în bibliotecile micuţilor participanţi şi autori deopotrivă..” Cristina Chert, coordonator program.
Activităţile alese, prin ludicul pe care îl propun, vor implica tânăra generaţie să reacţioneze pozitiv şi să se
implice asimilând valorile, standardele şi normele europene, constientizându-le şi descoperindu-şi, prin „joacă”,
rolul pe care va trebui să îl joace într-un viitor nu prea îndepărtat, când generaţia lor va fi activă din punct de
vedere comunitar, social, economic şi politic.
Pentru informaţii suplimentare privind acest proiect, vă rugăm contactaţi Centrul de Mediere şi Securitate
Comunitară – CMSC, str. Moara de Foc, nr. 35, etj. 7, 700 520 Iaşi, telefon 0232 252 920, fax 0232 252 926,
coordonator de proiect: Cristina Chert, cchertz@cmsc.ro .

Proiect finanţat de
UNIUNEA EUROPEANĂ

Uniunea Europeană acordă României expertiză şi sprijin financiar în vederea pregătirii pentru aderare, prin
programe specifice: Phare, Ispa şi Sapard. Sectoarele beneficiare variază de la dezvoltare regională şi sprijin
pentru IMM-uri, până la investiţii în infrastructura de mediu şi transport şi dezvoltare rurală.
Suma anuală totală a fondurilor nerambursabile acordate României prin cele trei programe este în creştere,
de la cca 660 de milioane de Euro în 2003, la peste un miliard de Euro în 2006. Gestionarea acestor fonduri
este realizată de autorităţile române de resort, sub coordonarea Ministerului Finanţelor Publice.

