Titlu: Functionarea EU și provocările anului 2022
Data: 15.03.2022
Număr și tip de participanți – 32 elevi și 6 profesori
Loc / platforma de desfășurare: sala de clasă
Scurtă descriere: Candidații ambasadori junior au participat la prima activitate a programului în
instituție alături de elevii clasei a XI-a A și cei 6 ambasadori seniori. Activitatea a fost coordonată de
pcoord. Programului în liceul prof. Albu Ionela care a prezentat un amplu material (prezentare ppt)
despre funcționarea UE, instituțiile acesteia și rolul lor în viața tinerilor europeni. Activitatea s-a
finalizat cu un quiz, fiind desemnați mai mulți câștigători.

Titlu: Statele membre ale UE(modulul 2)
Data : 22.03.2022
Număr și tip de participanți – 25 elevi, 3 profesori
Loc / platforma de desfășurare: sala de clasă
Scurtă descriere: Candidații ambasadori junior au participat la activitatea coordonată de prof. Alina
Cireașe, ambassador senior. Elevii au fost împățiți in echipe de 4 și au derulat jocul de cărți propus.
În finalul acestuia a fost desemnată echipa câștigătoare. În continuare a avut loc exercițiul individual
de exprimare a opniei privind valorile înscrise pe fișa individual. Profesorul îndrumător a desfășurat o
dezbatere.

Titlu: Valori ale Uniunii Europene
Data : 08.04.2022
Număr și tip de participanți – 32 elevi, 1 profesor
Loc / platforma de desfășurare: sala de clasă
Scurtă descriere: : Candidații ambasadori junior au desfășurat alături de colegii de la clasa a XI-a B o
activitate de informare asupra programului EPAS, evidențiind valorile europene. Activitatea a fost
coordonată de prof. Dobrescu Ana-Mihaela, ambasador senior. În debutul acesteia elevii realizat o
prezentare a valorilor europene apoi au derulat un joc, folosindu-se de materialele manualului EPAS,
modulul 5. Activitatea s-a încheiat printr-o dezbatere asupra valorilor europene și modul în care sunt
respectate în țara noastră.

Titlu: Jocul de rol al Parlamentului European
Data : 09.05.2022
Număr și tip de participanți – de ex. elevi, profesori, părinți, cetățeni, etc:
Loc / platforma de desfășurare:
Scurtă descriere: Pornind de la modulul 6 elevii candidați ambasadori juniori ai Liceului Teoretic
Gheorghe Munteanu Murgoci Măcin, au organizat o dezbatere dar și un joc de rol privind scopul și
rolul instituțiilor europene, aducând în discuție problematica fumatului: reglementari legale,
propuneri legislative. Apoi, i-au implicat pe elevii prezenti la activitate intr-un joc de rol, solicitandule să-și exprime poziția în privința problematicii puse in discuție. Pentru a evidentia tema abordată
elevii au realizat un poster si ecusoane adecvate.
Activitea a fost coordonată de prof Livia - Nicoleta Tihanov, ambasador senior.

Titlu: Logo Competition
Data : 10-19.03.2022
Număr și tip de participanți – 15 elevi, 6 profesori
Loc / platforma de desfășurare:
Scurtă descriere: Toți ambasadorii juniori au participat în competiția lansată pentru un logo al
programului pentru instituția noastră. Ambasadorii seniori ai ales cel mai expresiv design aparținând
elevei Rîcă Oana- Maria.

Titlu: Let s go green!
Data : 26.03.2022
Număr și tip de participanți – 40 elevi, 3profesori, representanti ai Parcului Național, reprezentanți ai
Ocolulului Silvic Măcin
Loc / platforma de desfășurare: Parcul Național Munții Măcin
Scurtă descriere: Sâmbăta, 26.03.2022, ambasadorii juniori și alți elevi ai instituției au participat la
activitatea de plantare puieți salcie,in parteneriat cu Ocolul Silvic Măcin. Ulterior au desfășurat o
activitate de conștientizare a mediului înconjurător și efectele poluării . Această activitate a fost
coordonată de prof. Tihanov Livia-Nicoleta.

Titlu: Epas în România și Italia
Data : 30.03.2022
Număr și tip de participanți – 60 elevi, 7 profesori
Loc / platforma de desfășurare: Liceului Giuseppe Berto din Vibo Valentia, Italia

Elevii Liceului Teoretic Gheorghe Munteanu Murgoci Măcin participat la o activitate comună cu elevii
Liceului Giuseppe Berto din Vibo Valentia, Italia, instituție care face parte din programul școlilor
EPAS. Elevii celor două licee și-au prezentat instituțiile apoi au discutat despre valorile europene care
ne unesc.
Activitatea a fost coordonată de prof. Ionela Albu, prof. Olguța Bilea, prof. Maria Lorenza
Campanella, prof. Caterina Calabrese, ambasadori seniori.

