
 

ȘCOALĂ AMBASADOR AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași a intrat în familia școlilor ambasador ale Parlamentului 

European. 

 

Pe 27 mai 2022, la sediul Biroului de Legătură al Parlamentului European din București, delegația 

eminesciană condusă de directorul școlii, doamna Gabriela Săndulescu, a participat la ceremonia de 

decernare a titlului „Școală-ambasador a Parlamentului European” celor zece licee care au implementat 

cu succes programul EPAS în anul școlar 2021-2022. 

Elevele creatoare ale standului celui mai popular la Târgul Națiunilor Europene din 9 mai, Alexandra 

Andrieși și Mara Bălan, au împărtășit din experiența lor iar coordonatorul de proiect, domnul Ovidiu 

Leonte, a vorbit despre miza interdisciplinară, dar și de formare civică a activităților derulate prin program, 

amintind de vocația europeană a școlii și despre datoria de a combate eficient printre adolescenți tendințe 

actuale precum euroscepticismul și unilateralismul sau izolaționismul cauzate de informarea deficitară. 

 

ACTIVITĂȚI DEDICATE PROGRAMULUI 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR: 



 
Categoria 1 - Activități legate de modul de funcționare a Parlamentului European și a instituțiilor 
europene  

 
Titlu: Întâlnire intre elevii școlii si doamna Ioana Grigoraș, jurist-lingvist la Parlamentului European 
Data: 14.04.2022, ora 10 
Număr și tip de participanți – 56 total: 47 elevi, 5 profesori, 4 părinți: 
Loc / platforma de desfășurare: Google Meet 
Scurtă descriere: 
Discuția s-a axat pe reprezentativitatea Parlamentului European, în baza votului direct, pe limbile 
oficiale folosite acolo și necesitatea traducerii și a armonizării versiunilor documentelor oficiale astfel 
încât să nu existe diferențe de nuanță sau chiar de sens, pe relevanța actelor Parlamentului European 
pentru cetățenii obișnuiți și pe oportunitățile de angajare la Parlamentul European. 
 
 
Categoria 2 - Activități în baza manualului EPAS cu elevii din ciclul liceal 

 
Titlu: Zona Euro și Banca Centrală Europeană 
Data : 30 martie 2022 
Număr și tip de participanți – 28 elevi, inclusiv 3 ambasadori juniori: 
Loc / platforma de desfășurare: clasa a XI-a C 
Scurtă descriere: prof. Marinela Brînză a coordonat o prezentare și discuție despre moneda 
europeană, sistemul bancar European și echilibrul zonei euro, cu accent pe modul de funcționare a 
Băncii Centrale Europene 
 
Titlu: Europa cetățeanului obișnuit 
Data : 6 aprilie 2022 
Număr și tip de participanți – 27 elevi, inclusiv 3 ambasadori juniori 
Loc / platforma de desfășurare: clasa a IX-a F 
Scurtă descriere: prof. Leonte Ovidiu a coordonat o prezentare cu materiale oficiale, o discuție despre 
instituțiile Uniunii Europene cu elevi ai clasei a IX-a F, despre impactul activității UE asupra vieții 
cotidiene, după care elevii au făcut testul Kahoot din pachetul educațional și au discutat răspunsurile. 
 
Categoria 3 - Sesiuni de informare la alte clase de liceu realizate de ambasadorii juniori  

 
Titlu: Instituții europene 
Data : 3 mai 2022 
Număr și tip de participanți – 25 elevi, inclusiv 2 ambasadori juniori 
Loc / platforma de desfășurare: punctul de informare EPAS din CNME Iași 
Scurtă descriere: prof. Florentina Grozavu a coordonat o prezentare și discuție despre instituțiile 
Uniunii Europene cu elevi ai clasei a X-a F și ambasadori juniori din clase mai mari 
 
Categoria 4 - Activități dedicate Zilei Europei 

 
Titlu: Dezbatere despre viitorul UE 
Data : 9 mai 2022, ora 10 
Număr și tip de participanți – de ex. elevi, profesori, părinți, cetățeni, etc: 



Loc / platforma de desfășurare: sala de festivități a liceului 
Scurtă descriere: După o pregătire și simulări prealabile, 6 ambasadori junior au susținut o dezbatere 
cu public din scoală pe moțiunea “UE ar trebui să devină o federație ca SUA mai degrabă decât o 
asociere de state independente” (format WS, 5 minute per discurs, , intercalate, urmate de un discurs 
sumativ de 3 minute, apoi verdict și feedback din public, de la profesori, inclusive arbitri de dezbateri 
academice, discuție liberă cu publicul) 

 
Titlu: Târgul Națiunilor Europene 
Data : 9 mai 2022, ora 12 
Număr și tip de participanți – elevi din școală (aprox. 300), profesori însoțitori, rude care au avut acces 
în curtea școlii cu această ocazie 
Loc / platforma de desfășurare: curtea școlii, platoul central 
Scurtă descriere: Ambasadorii junior și alți elevi au conceput și prezentat standuri în curtea scolii 
pentru aproape fiecare tară UE cu informații, obiecte, articole vestimentare, alimente, muzică; elevii 
scolii au vizitat standurile si au votat online standul cel mai popular, folosind un cod QR disponibil pe 4 
afișe puse la intrările în corpurile școlii sau linkul de pe pagina de Facebook a școlii. Elevii au profitat 
de ocazie să discute, să danseze și să facă planuri pentru activitățile de anul viitor. 



 
Categoria 5 - Alte activități la alegerea școlii relevante pentru programul EPAS (ex: diseminare, etc) 
(opțional) 

 
Titlu: atelier de lucru cu musafiri ai școlii 
Data : 29 aprilie 2022 
Număr și tip de participanți – elevi din Chisinau, Balti, Cluj, Pascani, Iasi, Baia Mare, Huedin 
Loc / platforma de desfășurare: punctul de informare EPAS din CNME Iasi 
Scurtă descriere: elevii participant la Festivalul Teatru sub Castani au avut o zi destinate atelierelor de 
lucru, ocazie cu care au fost invitați la punctul de informare pentru o discuție legată de materialele 
disponibile și utilitatea contactării oficialilor europeni pentru a îmbunătăți viața culturală a 
europenilor. 
 
 

 


