
 
ȘCOLI AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

CURS APROFUNDAT 

1. Obiectivele cursului 

 

 Dobândirea de cunosțințe actualizate despre evoluțiile recente la nivel european în vederea încorporării acestora în programa 

școlară și în activitățile conexe; 

 Evaluarea progreselor înregistrate în derularea programului, a bunelor practici și a dificultăților, cu scopul de a identifica noi 

soluții și modalități de implementare a programului;  

  Realizarea/ consolidarea networking – ului între școlile participante care implementează programul ”Școli – ambasador ale 

Parlamentului European”; 

 

Cursul se va organiza pe parcursul a  două zile, cu un total de 12 ore. Se vor îmbina aspectele teoretice cu cele practice. Conținuturile 

vor fi realizate prin consultarea cu experți ai BIPE. O pondere însemnată vor avea activitățile practice,  cu prioritate prezentarea de 

bune practici, schimburi de experiență și identificarea de soluții inovative pentru  realizarea activităților și /sau depășirea unor 

dificultăți. 

 

În procesul de formare vor fi  utilizate  metode active/ interactive şi diversificate de învăţare care sunt  centrate pe beneficiar şi pe 

nevoile reale de învăţare, susțin valorificarea experienţei anterioare; contribuie la producerea de schimbări de atitudini, procese de 

selecție și autoevaluare.  Accentul se va pune pe schimbul de experiență., împărtășirea de bune practici, dialog, întrebări și răspunsuri. 
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ȘCOLI AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

CURS APROFUNDAT 

23 – 24  MARTIE 2017 

AGENDA 

 

Ziua I, Sala Titulescu, etajul 1 

Ora Sesiunea Obiectivele sesiunii Metodologie Materiale  Durata 
10.30

-

11.00 

Primirea participanților. 

Welcome coffee. 

    

11.00

-

12.30 

Prezentarea obiectivelor și a 

agendei cursului. 

Așteptări/ contribuții/ temeri. 

 

 

Analiza rapoartelor de 

activitate ale școlilor. 

 

 

Activitățile Biroului de 

Informare al Parlamentului 

European în 2016 – 

planificare 2017 

Cunoașterea obiectivelor 

cursului și a conținuturi-

lor care vor fi realizate în 

cadrul acestuia. 

 

 

 

 

 

Cunoașterea moda-

lităților de promovare a 

activităților PE prin 

intermediul Biroului de 

Informare al Parlamen-

tului European în 

România 

 

scurtă prezentare a  cursului, 

obiectivelor și a finalităților 

acestuia. 

exercițiu interactiv. 

prezentare interactivă. 

discuții/întrebări/clarificări 

projector 

laptop 

flipchart 

markere 

post - it 

 90 min 

12.30 

-

13.30 

Pauză de prânz     



3 
 

13.30 

– 

15.00 

Evoluții recente la nivel 

european – Viitorul Uniunii 

Europene 

 

Dobândirea de cunosțințe 

actualizate despre 

evoluțiile recente la nivel 

european, în vederea 

încorporării acestora în 

programa școlară și în 

activitățile conexe; 

prezentare ppt 

prezentare expert  

discuții/întrebări 

activități interactive 

 

projector/laptop 

markere 

hand-outs 

flipchart 

90 min 

15.00

-

15.30 

Pauză de cafea     

15.30

- 

17.00 

Uniunea Europeană:  

 ”Unitate în diversitate” 

Înțelegerea și interna-

lizarea de către tineri a 

valorilor europene. 

Promovarea toleranței și 

a multiculturalismului ca 

valori fundamentale ale 

UE. 

Valorizarea diferențelor 

ca fundament al egali-

tății și respectului 

reciproc 

Exerciții  interactive care să 

ajute tinerii să dobândească 

cunoștințe, competențe și 

atitudini bazate pe 

respectarea drepturilor 

omului, solidaritate și 

democrație 

handouts 

flipchart 

markere 

90 min 

17.00

- 

17.30 

Evaluarea zilei  metode participative  30 min 

17.30

- 

18.30 

Bufet și networking     

Ziua II - Spațiul Public European, parter 

8.45- 

9.00 

Primirea participanților. 

Welcome coffee. 

    

 9.00 

10.00 
Intervenții deputați în 

Parlamentul European:  

Uniunea Europeană: 

Scenariul 1,2,3 

 

 

Cristian Dan Preda, 
Grupul Partidului popular 

prezentari 

discuții 

 

 60 min 
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Educație și identitate 

națională în Uniunea 

Europeană 

 

European (Creștin Demo-

crat, vicepreședinte, Sub-

comisia pentru Drepturile 

Omului)  

 

Laurențiu Rebega,  
vicepreședinte Grupul 

Europa Națiunilor și a 

Libertății. 

10.00

-

10.15 

Pauză de cafea     

10.15

- 

11.00 

Laborator de învățare 

experimentală 

Schimb de bune practici 

între școli: 

- identificarea a patru 

școli care să prezinte o 

activitate realizată în 

cadrul primei etape a 

progarmului EPAS. 

prezentări  

discuții 
 

laptop 

landouts 

PPT 

flipchart 

markere 

debriefing 
 

45 min 

11.00 

–  

12.30 

Pregătirea Zilei Europei Introducerea temelor 

europene pe agenda 

obișnuită a activităților 

școlare curriculare și 

extra-curriculare; 

Sugestii pentru 

activitățile pe grupe 

concursuri pe teme 

europene (de fotografii, 

spoturi video, cunoștințe 

despre UE); 

Proiectarea activităților pe 

grupe de lucru 

discuții/ propuneri 

laptop 

handouts 

flipchart 

markere 

90 min 
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dezbateri cu repre-

zentanți ai autorităților 

locale referitoare la 

probleme curente ale UE  

cum ar fi: Brexit, criza 

refugiaților/ migrație, 

schimbările climatice, etc  

campanii de conștien-

tizare publică  - rolul 

cetățenilor în alegerile 

parlamentare din 2019 

”Vocea ta în Europa”; 

spectacole de teatru / 

muzică care celebrează 

spiritul european; 

Înțelegerea impactului pe 

care UE îl are asupra 

vieții de zi cu zi a 

cetățenilor 
12.30

-

13.30 

Pauză de prânz     

13.30

-

15.00 

Schimb de experiență cu 

privire la derularea 

programului  

 

Activități realizate de 

ambasadorii  juniori 

Centrul de informare – 

realizare și funcționa-

litate 

 Activități de networking 

identificare exemple 

activități interactive pe 

grupe/ prezentare în plen 

debriefing 

flipchart 

markere 

90 min 

15.00

-

15.45 

Evaluarea rezultatelor 

obținute de școlile 

Identificarea modalită-

ților de îmbunătățire a 

discutarea criteriilor de 

selecție și a fișei de evaluare 

brainstorming. 

handouts 

markere 

post it 

45 min 
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participante în cadrul progra-

mului și certificarea școlilor  

Dificultăți/ soluții 

procesului de implement-

tare.  

Promovarea modelelor 

Valorificarea creativității 

tinerilor 

15.45 

-

16.15 

Evaluarea și închiderea 

cursului. 

Concluzii / recomandări Metode participative 

Chestionar de evaluare 

 30 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


