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LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” a fost selectat să ia parte în acest an, alături de alte 25 de 

școli din Romania, la un proiect european, intitulat Școala Ambasador a Uniunii Europene 

(EPAS). Derularea acestui proiect este intermediată în țara noastra de Asociatia Agenda 21 și a 

început acum 2 ani. Până acum, 50 de școli din România au primit titlul de Școală Ambasador a 

UE.  

 

Scopul proiectului este acela de a oferi acces la informații despre Uniunea Europeană atât 

elevilor, cât și întregii comunități. Proiectul acesta presupune susținerea unor lecții (7 module) 

despre UE, precum și diverse activități (de Ziua Europei și cu diferite alte ocazii), care să aibă ca 

temă UE.  

La finalul acestui an, în urma realizării obiectivelor proiectului, liceului nostru i se va recunoaște 

titulatura de Școală Ambasador, putând apoi sa o afișeze si în siglă. Astfel de proiecte se 

desfășoară în toate țările Uniunii Europene.   

 

Pentru implementarea proiectului este nevoie să se formeze o echipă de 3-5 profesori, inclusiv 

coordonatorul, (care vor primi titlul de ambasadori seniori) și 15 elevi (ambasadori juniori). Este 

de dorit să facă parte din echipă profesori care să aibă idei de activități pe tema proiectului și care 

au disponibilitatea de a susține lecții pe tema proiectului. Scoala va primi 5 manuale și 15 caiete 

ale elevului, care vor facilita prezentarea modulelor si predarea acestora.  

 

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect nu sunt remunerate. 

 

În cazul în care vor exista mai mult de 5 profesori doritori a se implica în proiect, se va face o 

departajare, în funcție de propunerile de activități și de experiența de lucru cu elevii (în diferite 

proiecte). Fiecare activitate (descriere, poze) trebuie să fie postata pe un grup de FB al 

proiectului. Activitățile trebuie să aibă legăură cu Uniunea Europeana, cu scopul proiectului, 

acela de familiarizare a elevilor și a comunității cu modul în care funcționează UE.  

 

Școala va fi monitorizata de reprezentanți ai Asociatiei Agenda 21, va depune 2 rapoarte și va 

avea sarcina de a continua proiectul și în anii următori. Echipa de proiect va putea fi modificată 

de la un an la altul. 

 

 


