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PROGRAMUL “ŞCOLI AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN ȊN 
ROMȂNIA”  

AN ȘCOLAR 2021-2022 

COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL MADGEARU” BUCUREȘTI  

- ŞCOALĂ AMBASADOR  - 

 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR: 

 
 
1.  Titlu: “What’s new in EU?” – Viitorul Europei 
 

Data: 27.10.2021, între orele 11:00-12:30 

 

Număr și tip de participanți: 16 ambasadori juniori, 4 profesori – ambasadori seniori,  

Consilier economic European, Reprezentanți ai Comisiei Europene în România 

 

Loc / platforma de desfășurare: platforma Zoom, eveniment online tip „dialog interactiv” 

 

Scurtă descriere: Ambasadorii juniori au participat la evenimentul online tip „dialog 

interactiv”, inițiat de Centrul EUROPE DIRECT Bucureşti din cadrul Institutului European din 

România, cu titlul “What’s new in EU?”. Evenimentul a avut ca temă Viitorul Europei.  

Scopul evenimentului a fost dialogul între participanți și încurajarea participanților să iși 

exprime preocupările față de Viitorul Europei, dezbateri asupra combaterii știrilor false 

(fenomenul fake news) și dezinformarea în masă. Invitat - Istvan Jakab, Consilier economic 

European, Reprezentant al Comisiei Europene în România. La conferință au participat 55 

persoane. 
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2.  Titlu: “Cum se iau decizii în UE” 
 

Data: 6-17.12.2021 

 

Număr și tip de participanți:  60 elevi și 4 profesori (Ambasadori juniori, Ambasadori 

Seniori, elevi și profesori din liceu) 

 

Loc de desfășurare: Sala de clasă CEVM 

 

Scurtă descriere: Sesiune de informare la alte clase din CEVM, realizate de ambasadorii 

juniori și ambasadorii seniori. 

Ambasadorii juniori au susținut sesiuni de informare despre Uniunea Europeană și 

Parlamentul European la alte clase de liceu, în perioada 6-17.12.2021. 

Principala temă abordată – “Cum se iau decizii în UE”. La activitate au participat 60 elevi și 4 

profesori (Ambasadori juniori, Ambasadori Seniori, elevi și profesori din liceu). 
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3.  Titlu: “Structura UE” 
 

Data: 10-21.01.2022 

 

Număr și tip de participanți: 64 elevi și 4 profesori (Ambasadori juniori, Ambasadori 

Seniori, elevi și profesori din liceu). Elevii au vizionat filmulețe UE. 

 

Loc de desfășurare: Sala de clasă 

 

Scurtă descriere: Sesiune de informare la alte clase din CEVM, realizate de ambasadorii 

junior și ambasadorii seniori. 

Ambasadorii juniori, coordonați de ambasadorii seniori, au susținut sesiuni de informare 

despre Uniunea Europeană la alte clase de liceu, în perioada 10-21.01.2022.  

Principala tema abordată – “Structura UE”. La activitate au participat 64 elevi și 4 profesori 

(Ambasadori juniori, Ambasadori Seniori, elevi și profesori din liceu). 
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4.  Titlu: “Europa pentru TineRI!” 
 
Data: 9 Mai 2022 

 

Număr și tip de participanți: 16 ambasadori juniori și 6 profesori ambasadori seniori ai 

Colegiului Economic “Virgil Madgearu” Bucuresti, 100 ambasadori juniori din alte școli, 20 

profesori ambasadori seniori din alte școli, reprezentanți ai Europe Direct - 5, reprezentanți 

ai BLPE – 2, reprezentanți ai comunității locale – 2, cetățeni - 100 

 

Loc de desfășurare: Parcul Colțea, București 

 
Scurtă descriere: Ambasadorii juniori, coordonați de ambasadorii seniori, au participat la 
activitatea “Europa pentru TineRI!”, activitate inițiată și coordonată de Centrul Europe 
Direct.  
Ambasadorii juniori au fost repartizați și au participat la activitățile: STAND – SUEDIA, 
Videobooth, Quiz pe tematici europene (unde au luat Locul 1), Puzzle de asfalt cu statele 
membre UE, Treasure Hunt Cultural.  
Pe parcursul desfășurării activității, ambasadorii juniori au vizitat și standurile realizate de 
ceilalți participanți la activitate și au socializat cu ambasadorii juniori de la alte școli EPAS.  
La finalul activității, participanții au primit diplome de participare, au facut poze de grup cu 
participanții la activitate și au primit cadouri (tricouri) de la organizatori.  
Activitatea a fost foarte bine primită de ambasadorii juniori participanți. 
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5.  Titlu:  Dezbatere – “Europa pentru TineRI!” - 9 Mai 2022 

 
Data: 11.05.2022 

 

Număr și tip de participanți: 16 ambasadori juniori și 2 profesori ambasadori seniori de la 

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” București, 20 ambasadori juniori și 2 profesori 

ambasadori seniori de la Colegiul Național “Cantemir Vodă” București 

 

Loc / platforma de desfășurare: platforma Google - classroom, meet 

 

Scurtă descriere: În ziua de 11.05.2022, s-au întâlnit pe meet, pe clasa creată de Colegiul 

Economic “Virgil Madgearu” București (clasă creată pentru acest proiect), elevii și profesorii 

din cele două unități școlare.  

Scopul acestei întâlniri a fost un schimb de idei și impresii asupra modului de desfășurare a 

activității din 9 Mai 2022 (activitatea - Europa pentru TineRI!, activitate la care au participat 

ambele unități școlare). 

S-au făcut aprecieri, s-au schimbat impresii și s-au stabilit noi activități de desfășurat în viitor 

(pe tema proiectului – Școală ambasador). 
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