
  

 

  

 ȘCOLI AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

CURS INTRODUCTIV 

9-10 februarie 2017 

 

1. Obiectivele cursului 

 Înțelegerea scopului, a activităților didactice și conexe din cadrul programului educativ ” Școli – ambasador ale Parlamentului European”; 

  Dezvoltarea capacității cadrelor didactice participante de a operaționaliza cunoștințele despre Uniunea Europeană și Parlamentul European  

prin aplicarea creativă a metodelor de educație non-formală în programa școlară, în concordanță cu scopul și tipul activității de învățare; 

 Încurajarea și promovarea participării active a elevilor la construcția europeană, prin îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și Uniunea 

Europeană, creșterea gradului de înțelegere de către elevi a rolului și funcționării Parlamentului European și a importanței apartenenței lor la 

comunitatea europeană. 
 

2. Strategie pedagogică 

 

Formatul 

 

Cursul se va organiza pe parcursul a două zile. 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: ateliere, dezbateri pe grupe de lucru, exerciții, jocuri interactive, simulări, jocuri de 

rol. Metodele de formare vor fi cele specifice pentru formarea adulţilor, cu focalizare pe valorificarea experienţei specifice a participanţilor, 

încurajarea schimbului de opinii şi experienţă, formularea concluziilor în cadrul activităţilor de debriefing. Vor fi de asemenea introduse activităţi de 

ice – breaking pentru cunoaşterea membrilor grupului şi asigurarea coeziunii de grup, ca factor de succes  important în activitatea de formare. 

 

 

 



  

 

AGENDA 

  
Ziua 1      

  Ora Sesiunea  Obiectivele sesiunii Metodologia Materiale Durata 

11.00 – 

12.30 

1. Scopul cursului, 

Cunoașterea 

participanților,  

Prezentarea agendei 

Programul educativ 

”Școli – ambasador 

ale Parlamentului 

European” 

Familiarizarea participanților cu scopul și 

obiectivele programului 

Crearea coeziunii grupului – premiză a unei 

bune comunicări 

  

Cunoașterea și discutarea structurii, cerințelor, 

activităților, precum și a rezultatelor așteptate 

ale programului. Analiza foii de parcurs. 

Scurtă prezentare a  

cursului, obiectivelor și 

finalităților acestuia 

Exercițiu de cunoaștere 

  

Prezentare 

Discuții/întrebări/clarificări 

 

Proiector/laptop 

Flip-charts 

Markers 

Hand-outs 

Post - it 

90 min 

12.30 – 

13.30 

Pauză de prânz     

13.30 – 

15.00 

2.  O scurtă istorie a 

Uniunii Europene  

Instituțiile UE. 

Parlamentul European 

ca voce a cetățeanului. 

Cunoașterea modului în care a luat naștere UE 

și evoluția Uniunii Europene. 

Cunoașterea rolului și funcționării instituțiilor 

UE și a Parlamentului European.  

Prezentare ppt 

Prezentare expert (1) 

Discuții/Întrebări 

Activități interactive 

 

Proiector/laptop 

Markers 

Hand-outs 

Flipchart/ coli 

90 min 

15.00 – 

15.30 

Pauză de cafea     

15.30- 

17.00 

3. Luarea deciziilor în 

PE 

Problemele actuale ale 

UE și PE 

 

Cunoașterea modului în care se iau deciziile în 

PE; 

Cunoașterea  modului în care propunerile devin 

legi; 

Abordarea problemelor actuale ale UE și ale 

Parlamentului European 

 

 Prezentare expert (2) 

 Mini simulare a unei 

sesiuni de lucru a PE : 

lucru în grup și prezentare 

în plen 

 

Ppt  

Flip-charts 

Markers 

Hand-outs 

Debriefing 

 

90 min 



  

 

17.00-

17.45 

Evaluarea  zilei 

 

Vizită la Spațiul 

Public European 

 Metode participative  10 min 

 

30 min 

Ziua  II      

9.00 – 

10.30 

4. Uniunea Europeană 

– priorități 

Activități interactive referitoare la  probleme 

actuale ale UE și ale Parlamentului European 

Criza refugiaților; locuri de muncă pentru tineri; 

schimbările climatice, agricultura sustenabilă, 

etc. 

 

Activități pe grupe 

Brainstorming 

Filme  

Dezbateri 

 

Laptop 

Handouts 

Flipchart 

Markere 

90 min 

10.30-

10.45 

Pauză de cafea     

10.45 – 

12.30 

5. Vocea ta în Europa; 

Drepturi / libertăți/ 

valori/ oportunități 

create tinerilor 

Înțelegerea impactului pe care UE îl are asupra 

vieții de zi cu zi a cetățenilor 

Prezentare ppt 

 World cafe 

 Prezentări în plen 

Conexiune 

Internet 

Flipcahart  

Markere 

90 min 

12.30 – 

13.30 

Pauză de prânz     

13.30 – 

14.30 

Eurodeputații 

României.  

Adaptarea legislației 

europene în context 

național 

Cunoașterea rolului și a activităților 

reprezentanților României în Parlamentul 

European 

 Instituții/ instrumente/ rol/ exemple 

Prezentare  

Surse Internet  

Laptop 

Conexiune  

Internet 

 

60 min 

14.30 - 

15.45 

Prezentarea cerințelor  

activităților specifice   

și a modalităților de 

evaluare a școlilor 

• desfășurarea și explicarea modulelor 

didactice pentru programul „Școli-

ambasador ale Parlamentului European”;  

• discutarea metodelor de predare;  

 Ateliere de lucru (patru) – 

idei și propuneri pentru 

Ziua Europei și punctul de 

informare. 

Propuneri de activități.  

Laptop 

Conexiune  

Internet 

Flipchart 

Markere 

 



  

 

• discutarea selectării și recrutării elevilor 

ca „ambasadori juniori”, respectiv a 

profesorilor ca „ambasadori seniori”;  

• organizarea de activități privind UE în 

școlile participante;  

• evaluarea rezultatelor obținute de școlile 

participante în cadrul programului și 

certificarea școlilor respective 

Prezentarea în plen 

 

Discutarea criteriilor de 

selecție și a fișei de 

evaluare 

 

15.45  - 

16.15 

Evaluarea  cursului și 

închiderea cursului 

Concluzii/recomandări Metode participative 

Chestionar de evaluare 

 30 min 

 

 


