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Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a VII-a (2014/ 2015)

„Împreună pentru tinerii Europei - o propunere legislativă de succes”.
Proiectul va avea următoarele obiective:
o mai bună cunoaştere a instituţiilor europene şi a rolului Parlamentului European în

o

procesul decizional al Uniunii Europene;
responsabilizarea elevilor prin simularea rolului de membri ai Parlamentului

o

European;
informarea tinerilor despre necesitatea de a participa la alegerea reprezentanților

o

români în Parlamentul European;
o

dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de lucru în echipă la elevi;

o

realizarea unui film care să simuleze prezentarea în plen a raportului pe marginea
iniţiativei legislative propuse, dezbaterea pe marginea lui (3-5 interpelări) şi votul final.
Ţinte:

o Elevii cu vârsta cuprinsă între 15-18 ani îşi vor deschide orizonturile spre valorile europene prin
intermediul tinerilor liceeni, ambasadori ai UE-echipa de proiect;
o Elevii vor beneficia de campania de informare pe teme europene;
o Elevii vor dobândi o mai largă acceptare a alterităţii şi diferenţei.
o

Pe parcursul proiectului, 24 de elevi, alături de colegii de liceu, vor participa activ, civic şi
responsabil şi se vor implica în viaţa educaţională, socială, culturală şi economică a comunităţii
europene;

o

Prin activitatile proiectului se va încerca conturarea fină a abilităţilor profesionale ale
elevilor, necesare în contextul economic european;

o

Elevii implicati îşi vor asuma responsabilităţi, vor transforma idei în realitate şi vor fi
motorul de iniţiativă în rândul colegilor lor;

o

Un numar de 100 de elevi (cei 24 implicati ca lideri si parte din grupurile din care fac parte)
îşi vor ameliora modul personal de relaţionare în cadrul unei echipe, acceptînd cooperarea,
necesitatea compromisului şi dependenţă faţă de ceilalţi membri, pentru o sincronizare perfectă în
efectuarea sarcinilor comune;

o

Cei 24 de elevi îşi vor consolida calităţile personale de comunicare, relaţionare, leadership;

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ

Colegiul Naţional „George Bariţiu”
CLUJ – NAPOCA, Str. Emil Isac, Nr. 10, 400023
TEL/FAX +04 0264 592950; +04 0264 591198
e-mail: cn_gbaritiu@yahoo.com
www.colegiulbaritiu.ro

o

Se vor crea prietenii de lungă durată ce vor avea ca bază împărtăşirea unei experienţe
comune;

o

Proiectul cu toate activitatile derulate, va constitui un stimul pentru interesul elevilor în
direcţia problematicilor europene şi propunerii de soluţii pentru rezolvarea acestora;

o

Elevii îşi vor dezvolta spiritul civic şi capacitătea de a preţui statutul de cetăţean european;

o

Ideea de promovare şi stimulare a capacităţii creatoare a elevilor în direcţia realizării de
proiecte şi activităţi centrate pe problematica europeană constituie ideea de bază a proiectului;

o

Elevii-lideri vor atenţiona populaţia şcolară asupra posibilităţii de a investi în capacităţile lor
intelectuale, prin cunoaşterea preocupărilor tinerilor din statele UE şi a sistemelor educaţionale
specifice statelor membre;

o Crearea şi promovarea unei program de informare bazat pe un cadru teoretic consistent şi accesibil
privind valorile şi instituţiile europene în comunitatea de elevi;
o Personalizarea ofertei informaţionale privitoare la alegerile europarlamentare la nivelul instituţional
al liceului prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie de nevoile beneficiarilor şi
partenerilor;
o Realizarea managementului de proiect la nivelul şcolii în perspectiva implicării tuturor elevilor cu
drept de vot la cel mai mare exerciţiu democratic din lume, alegerile europarlamentare ;
o Promovarea componentelor proiectului astfel încât să fie atinsă ţinta informativă, dar şi cea
competitivă în raport cu celelete licee participante;
o Implementarea acestui program educaţional extracurricular, ce vizează educaţia interculturală şi pe
cea pentru democraţie, care să asigure formarea elevilor în spiritul valorilor europene ;
o Stimularea şi valorificarea creativităţii elevilor prin participarea la activităţi din cadrul proiectului,
atribuindu-se astfel o dimensiune europeană nu doar conţinutultui, ci şi actului educativ;
o Promovarea imaginii instituţiei fată de factori din ţară, dar şi din spaţiul european.
Stadiile proiectului:
o

Formarea echipei de proiect;

o

Pregătirea şi selectarea materialelor pentru Campania de informare privind derularea
simulării unei sesiuni parlamentare;

o

Formarea tinerilor care vor realiza proiectul;
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o

Stabilirea unui calendar de întalniri cu echipa de proiect, precum si a calendarului de
activităţi pe tema unei propuneri legislative, care vor fi organizate în şcoală.

o

Constituirea membrilor Comisiei Europene ( conceperea propunerii legislative), Comisiei
Parlamentară Permanentă Relevantă (analizarea propunerii legislative şi întocmirea raportului
asupra acesteia) şi a Comisiei de Aviz (identificarea domeniului în care propunerea legislativă va
avea impactul dorit, avizul asupra propunerii cu comentarii şi obiecţii);

o

Adoptarea propunerii în plenul Parlamentului în cadrul simulării unei Sesiuni
Europarlamentare, care va fi filmată;

o

Selectarea materialelor realizate şi expedierea lor către Biroul de Informare în Romania al
Parlamentului European.
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Echipa de proiect:
Profesori coordonatori:
Numele şi prenumele

Nr.

Număr de telefon

Adresa de e-mail

Crt.
1.

Mândruţ Viorica

0744479779

ricamandrut@yahoo.com

2.

Zmicală Laura

0751789543

laurazmicala@yahoo.com

Elevi:
Nr.

Numele şi prenumele

Clasa

Anul naşterii

Crt.
1.

Szekely Denisa Simina

XI A

1996

2.

Rusu Anca Ștefania

XI A

1997

3.

Mureșan Alexandru

XI A

1996

4.

Pescar Denisa Cosmina

XI A

1996

5.

Iuga Mihai

XI B

1996

6.

Condurachi Vlad Alexandru

XI C

1996

7.

Obadă Daiana

XB

1997

8.

Andro Oana Diana

XB

1997

9.

Rad Miriam Daniela

XA

1997

10. Băieș Alexandru Laurențiu

XA

1996

11. Truţă Eduard

XA

1997
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12. Galanton Darius

XA

1996

13. Avram Cătălin Cornel

XA

1997

14. Simoc Răzvan Sorin

XA

1997

15. Baciu Ioana

XB

1997

16. Galiș Irina

XI B

1996

17. Oltean Raul

XB

1998

18. Gheorghieș Ioana

XB

1998

19. Dodea Valentina Ioana

XB

1997

20. Coţa Ovidiu

XI A

1996

21. Bâtea Cristina

XI A

1996

22. Marc Iulia

XI A

1996

23. Pelea Ştefan

XI A

1996

24. Pop Cătălin Mihai

XI A

1996

Director,
Prof. Daniela Maria Deac

Director adjunct,
Popa-Bota Horaţiu

