Activități derulate în cadrul proiectului EPAS
În perioada septembrie 2021 - februarie 2022, s-au desfăsurat mai multe activitati in cadrul
colegiului nostru menite atât sa popularizeze proiectul in școală, cât si sa îi invețe pe elevi lucruri noi
legate de Uniunea Europeană și, mai ales, despre modul in care functioneaza Parlamentul European.
Astfel, prin efortul ambasadorilor din proiect, s-a actualizat colțul dedicat proiectului EPAS,
adaugându-i-se materialele primite in luna februarie.
Ambasadorii juniori, coordonați de ambasadorii seniori, au desfășurat 5 sesiuni de informare,
beneficiari fiind elevi ai claselor de liceu. Toate activitățile s-au desfăsurat in conformitate cu
recomandarile autoritatilor în privința prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2.
Punctăm în rândurile ce urmează câteva activități derulate:
În data de 22.12.2022, s-a desfăsurat o activitate la care am invitat elevi din diferite clase de liceu
- activitate care a vizat temele : Parlamentul European: prezentare, atributii, comitete; Premiul
Saharov pentru libertatea de gândire. Au fost prezentate și dezbătute 4 videoclipuri realizate de
ambasadorii juniori. După prezentare, au avut loc dezbateri pe teme precum premiile Parlamentului
European, Ziua Porților Deschise ale Parlamentului, țări ale Parlamentului European. Una dintre
ambasadoarele junioare a relatat experienta trăită atunci cand a vizitat, în cadrului unui alt proiect,
sediul Parlamentului European.
În data de 11.01.2022, 4 ambasadori juniori le-au prezentat elevilor de clasa a IX-a un material
vizând protecția drepturilor omului in Uniunea Europeană. După prezentare, elevii au adresat
intrebări privind tema vizată, activitatea fiind interactivă.
În data de 02.02.2022, 3 ambasadori juniri din clasa a IX-a au desfașurat o activitate la care au
participat elevi de aceeasi varsta. Tema a fost Protectia mediului in UE.
După sesiune a avut loc o dezbatere privind materialul prezentat.
In data de 14.02.2022, alti 3 ambasadori juniori din clasa a IX-A au desfășurat o activitate vizând
aceeași temă - activitate la care au participat elevi de aceeași vârstă. După desfășurarea activității sau împarțit pliante, iar ambasadorii juniori au răspuns la întrebările adresate de participanți.
În data de 23. 02. 2022, 4 ambasadori juniori din clasele a X-a și a XI-a au desfășurat 2 activități la
clase diferite, conform manualului EPAS. Elevii participanți au răspuns la mai multe întrebari privind
rolul institutiilor europene. Mai mult, materialele prezentate au fost solicitate in vederea rediscutării
in cadrul orei de dirigenție. Materialele realizate de ambasadorii juniori pot fi accesate oricând in
scop educativ de către profesorii colegiului.
Fotografii de la fiecare activitate au fost postate pe pagina EPAS ROMÂNIA - ȘCOLI -AMBASADOR
ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, precum și pe paginile de Facebook și Instagram dedicate
proiectului din colegiul nostru.
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