Programul educativ
„Școli-ambasador ale Parlamentului European” (EPAS)
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-Școală candidat în anul școlar 2017-2018-

DISEMINARE ACTIVITĂȚI SPECIFICE ZILEI DE 9 MAI
PROGRAM EPAS

Colegiul Economic "Petre S. Aurelian" Slatina, a avut privilegiul de a fi selectat de
Biroul de Informare al Parlamentului European in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale
și cu sprijinul asociației APDD „Agenda 21”, să participe alături de 24 de licee din țara, la
Programul "Școli-Ambasador ale Parlamentului European”. Acest program are drept scop
îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa si PE. Activitățile desfășurate în cadrul acestui
program pot fi apreciate pe pagina de Facebook OT01 CEPSA Școală candidat la Programul
EPAS. S-au derulat multiple activități dedicate programului, precum: realizarea de lecții în baza
manualului de către ambasadorii seniori cu elevi din școală, diseminarea de către ambasadorii
juniori de informații relevante legate de Uniunea Europeană, către colegi de liceu, precum și
către beneficiari mai mici din școli generale și primare, maratonul claselor – activități prin care
ambasadorii juniori au făcut scurte informări despre program la toate clasele din școala lor,
activități ce reprezintă exemple de bune practici și, în același timp, se remarcă prin originalitate.
Apreciem și mulțumim pentru implicare tuturor partenerilor noștri care au fost alături
de noi în acest demers: Școala Gimnazială ,,Vlaicu Vodă” , Școala Gimnazială ,,George
Poboran”, Școala Gimnazială Perieți, Colegiul Național Vocațional ,,Nicolae Titulescu”, ,
Colegiul Național ,,Radu Greceanu”, Colegiul Tehnic ”Alexe Marin” , Liceul cu Program
Sportiv din Slatina și Liceul Tehnologic Crâmpoia.

Activitățile dedicate ZILEI DE 9 MAI au reunit sub denumirea EUopenDAYs următoarele
evenimente:
Luni, 7 mai -Ședință de lucru
Punctul de informare-ateliere de lucru despre UE- EUROGUIDE(clasele IX, X, XI)
-

origami porumbel simbolul aniversar, tratatul de la roma-60 de ani
puzzle harta
macheta UE (steaguri)
Instituții UE si rolurile lor
realizare PPT- uri

Marti, 8 mai
DESEN ASFALT, STEAGURILE STATELOR MEMBRE ALE UEparticipare prof. Gheorghișor Radu Mioara
Miercuri, 9 mai Târg de turism - ,,AMBASADORI TURISTICI EUROPENI, SEZON
ESTIVAL EUROPEAN”
Evenimentul a fost organizat de către ambasadorii seniori și juniori pornind de la decizia
Comisiei Europene de a furniza permise de călătorie cu trenul gratuite, în Europa, tinerilor
care împlinesc 18 ani. Program:
- Prezentarea programului educativ „ȘCOLI-AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI
EUROPEAN” și a Inițiativei CE;- coordonator prof. Dorcioman Dorina
- ,,EUROPA, O CASA COMUNA! IDENTITATE NAȚIONALĂ-IDENTITATE
EUROPEANA, prezentarea triplei semnificații a zilei de 9 Mai;
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- Lansarea campaniei electorale pentru ,,Consiliul turistic european” care va promova
inițiativa Parlamentului european în rândul tinerilor;
- Prezentarea turistica a celor 28 de state membre ale Uniunii Europene;- prezentare prof.
Stanciu Mihaela, prof. Turcu Corina, prof. Ifrim Georgeta, prof. Mihai Aurica, prof.
Popescu Emanuela.
,,Pași în istorie, identitate națională, identitate europeană”
Ambasadorii juniori și seniori ai Colegiului Economic ,,Petre S. Aurelian” Slatina, alături
de reprezentanți ai Consiliului Elevilor, au invitat elevii colegiului din clasele a IX a și a X
a la 5 minute de istorie, au distribuit pliante și au prezentat tripla semnificație a zilei de 9
mai pentru români: Ziua Independenței, Ziua Victoriei, Ziua Uniunii Europene.
Vineri:11 mai 2018
Ora 8.30, întâlnire cu studenții de la Facultatea UASMV în sala de festivități- prezentarea
proiectului EPAS, - debate cu tema ” Agricultura ecologică în context european ”
0ra 10.30, întâlnire cu reprezentanții AJOFM-Integrarea pe piața muncii-Punctul De
Informare EPAS

Mulțumim tuturor participanților!

