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Stimate domn/Stimată doamnă, 
 
Comitetul Economic și Social European (CESE) pregătește cea de-a 13-a ediție a manifestării 
„Europa ta, părerea ta!” (YEYS), care va avea loc la 31 martie și 1 aprilie 2022. 
 
În cadrul manifestării „Europa ta, părerea ta!” (YEYS), 33 de școli (din cele 27 de state membre ale UE, 
din cele cinci țări candidate și din una dintre școlile europene de la Bruxelles) sunt invitate să participe, 
timp de două zile, la o serie de dezbateri, ateliere și activități interactive, pe o temă de actualitate de 
interes pentru tineri. 
 
Manifestarea din acest an va avea loc la distanță, din cauza incertitudinii legate de situația pandemiei.  
 
TEMA 
 
Titlul viitoarei noastre manifestări este „Adevărul despre minciuni. Tinerii în fața provocărilor 
dezinformării”. Aceasta se va referi la sensibilizarea cu privire la provocările dezinformării și, în 
același timp, îi va face pe tineri să se gândească la modul în care își pot dezvolta competențele și 
gândirea critică pentru a combate dezinformarea. 
 
Fără nicio îndoială, accesul la informații pe care îl au tinerii noștri în prezent este fără precedent. 
(Dez)informarea atinge însă astăzi cote nemaivăzute. Iată de ce, YEYS de anul viitor va adopta modelul 
creării și dezvoltării unei campanii de știri false, identificând totodată instrumentele și argumentele de 
combatere a acesteia. Vom lucra în grupuri mici în cadrul unor ateliere, pe formatul unui proces de 
negociere și dezbatere pentru a ajunge la un consens, și vom urmări să sensibilizăm publicul cu privire 
la modul în care se încheie acorduri sociale între grupuri de interese separate.  
 
Manifestarea va face parte din seria manifestărilor organizate pentru tineret în cadrul Conferinței 
privind viitorul Europei. Recomandările pe care le vor elabora elevii participanți vor fi prezentate 
instituțiilor europene și vor fi discutate în cadrul unor conferințe, pretutindeni în Europa, pe tot 
parcursul anului. 
 
CINE PARTICIPĂ 
 
Dacă instituția dvs. este o unitate de învățământ secundar, de orice tip, din unul dintre cele 27 de state 
membre, din una dintre cele cinci țări candidate sau este una dintre școlile europene de la Bruxelles, 
vă invităm să trimiteți o cerere de participare la ediția din 2022 a manifestării YEYS. 
 
O școală din fiecare țară va fi aleasă prin tragere la sorți, iar câștigătorii vor participa la manifestarea 
online de două zile, care va fi transmisă și prin webstreaming, prin intermediul canalelor de 
comunicare socială ale CESE. 
 

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2022
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/your-europe-your-say-2022
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În cazul în care școala dvs. este selectată, puteți alege maximum trei elevi din penultimul an de studii, 
supravegheați de unul sau mai mulți profesori. Ei se vor întâlni online cu elevi din alte țări, cu care vor 
putea să facă schimb de opinii și să elaboreze declarații pe temele propuse pentru manifestare. Va fi o 
ocazie unică pentru tineri de a înțelege mai bine modul în care funcționează Uniunea și de a participa 
la o dezbatere similară celor purtate în cadrul unei adunări, într-un mediu multicultural. 
 
LIMBA 
 
Toate lucrările se vor desfășura în limba engleză. 
 
PREGĂTIREA MANIFESTĂRII 
 
Membrii CESE vor vizita din timp unitățile de învățământ selectate, pentru a-i pregăti pe elevi și pe 
profesori pentru manifestarea online. Aceste vizite pot fi efectuate la fața locului sau de la distanță, în 
funcție de situația pandemiei. Înaintea acestor vizite, instituțiile respective vor primi documentație și 
materiale didactice. 
 
ALTE INFORMAȚII 
 

Pe site-ul nostru web puteți găsi descrierea detaliată a acestei manifestări, videoclipul YEYS din 2021, 

formularul de înscriere online, regulamentul și toate informațiile practice necesare. 
 
TERMEN 
 
Termenul de depunere a candidaturilor este 26 noiembrie 2021. 
 
Vă așteptăm cu plăcere la această manifestare unică online! 
 
 

Cu stimă, 
 

Cillian Lohan  
Vicepreședintele CESE pentru comunicare 

 

https://www.eesc.europa.eu/yeys2022
http://cdweb.eesc.europa.eu/eesceuropaeu-ae77k/pages/pjpyxheleeybgabqvqbd6g.html?PageId=c6583aa68b17ec118118005056a043ea

