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Nr Nume și prenume Ambasador senior / junior  

1 DEMETER Ana-Maria Ambasador senior  

2 IONICĂ Maria Ambasador senior  

3 CIOBANU Elena Ambasador senior  

4 GRIGORE Viviana Ambasador senior  

5 TUDOR Claudia Ambasador senior  

6 ROȘU Lenuța Ambasador senior 

7 CHIRIȚESCU Maria Ambasador junior 

8 DIN Adrian Ambasador junior 

9 DUMITRAȘCU Ionuț Ambasador junior 

10 ILIE Alina Ambasador junior 

11 IOANA Gabriela Ambasador junior 

12 MARINIȚĂ Emilia Ambasador junior 

13 MIREA Costin Ambasador junior 

14 NEACȘIU Remus Ambasador junior 

15 PETER Akos Ambasador junior 

16 PÎRLEA Ionuț Ambasador junior 

17 PODARU Florentina Ambasador junior 

18 PREDA Florin Ambasador junior 

19 RISTEA Mihai Ambasador junior 

20 STANCIU Elena Ambasador junior 

21 TRANDAFIR Andreea Ambasador junior 

22 VĂTĂȘESCU Ionuț Ambasador junior 

23 VINTILĂ Alina Ambasador junior 

24 VLĂDOIU Ana-Maria Ambasador junior 
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PERIOADA de raportare: 

Februarie-martie 2017 

RAPORT PROGRES ACTIVITĂȚI 
(adaugați câte rânduri sunt necesare) 

 

Denumire activitate Tema și detalii activitate (acțiuni 
punctuale, grup țintă, nr participanți, 

cadru de derulare (școală: formal / 
non-formal, comunitate ...) 

Rezultate obținute 
Materiale elaborate 

Stadiu activitate (finalizată, în derulare..) 

Mass media și social 
media (articole, postări, 

linkuri) 

1. 

INTERVIUL DE 

SELECȚIE A 

ECHIPEI DE 

AMBASADORI-

JUNIORI 

 

 

Implementarea  proiectului ,,Școli-

ambasador ale Parlamentului 

European”  la nivelul unității 

noastre școlare a fost anunțată prin 

intermediul paginii de facebook, 

special create, Liceul Tehnologic 

ASTRA ,,Școli-ambasador ale 

Parlamentului European”, pe 

pagina liceului, dar și în cadrul 

Consiliului profesoral din data de 

20.02.2017, ocazie cu care a fost 

stabilită și echipa de lucru a 

ambasadorilor-seniori, prin dorința 

liber exprimată a cadrelor didactice.  

Interviul de selecție  a elevilor 

ambasadori-juniori a fost anunțat 

prin aceeași pagina de facebook, 

Liceul Tehnologic ASTRA ,,Școli-

ambasador ale Parlamentului 

 

S-au prezentat la interviul de selecție 42 

de elevi, din aproape toate clasele 

liceului, care au manifestat un real 

interes pentru proiect, dar care s-au 

autoselectat ulterior prin  punctualitate, 

disponi-bilitatea de a răspunde la 

solicitările echipei în timpul liber, 

seriozitate, inițiativă etc. 

Activitatea de selecție este finalizată, 

dar dacă oficial, sunt înscriși în echipă 

18 ambasadori-juniori, permanent, la 

activi-tățile derulate, se alătură acestora 

și alți elevi, astfel încât, grupul de lucru 

este extins la 24-25 de elevi. 

Cei 18 ambasadori au roluri bine 

definite: comunicare în limba română, 

comunicare în limba engleză, realizarea 

materialelor video, responsabili cu 

fotografiile, administrator al paginii de 

 

https://www.facebook.

com/liceultehnologica

stra2017/?fref=ts 

 

 

 

https://www.facebook.

com/liceultehnologic.a

stra?fref=ts 
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European”, de asemenea, prin 

implicarea Consiliului Școlar al 

Elevilor, dar și prin intermediul  

profesorilor diriginți. 

Anunțul de pe pagina de 

facebook: 

Selectie voluntari în proiectul 

,,Școli-ambasador ale 

Parlamentului European”! 

Pe 20 februarie 2017, în sala 

Amfiteatru a Liceului Astra, are loc 

interviul de selecție a ambasa-

dorilor-juniori, adică a elevilor din 

Liceul Tehnologic Astra, care vor 

să se alăture profesorilor, într-o 

echipă dinamică pentru a contribui 

la schimbarea în bine a percepției 

Uniunii Europene la nivelul comu-

nității școlare și nu numai, dar și 

pentru a se dezvolta pe ei înșiși ca 

persoane! 

Vrei sa contribui la o schimbare în 

modul de a face educatie?  

Doresti să te alături celor 6 

profesori voluntari si sa faci parte 

dintr-o echipa dinamică? Vrei sa te 

dezvolti pe tine insuti, să participi 

la cursuri de formare, să înveți să 

organizezi și să susții activități 

alături de tineri ca tine? 

Atunci, ești binevenit la interviul de 

selecție a echipei de ambasadori-

facebook, responsabili cu punctul de 

informare. Evenimentele, acțiunile, 

selecția claselor invitate și a partenerilor 

externi se stabilesc împreună cu 

coordonatorul echipei de ambasadori- 

prof. Ana DEMETER. 

 

 



juniori ai Parlamentului European, 

din 20 februarie, orele 13, organizat 

în Amfiteatrul liceului. 

 

 

Întrebările interviului: 
1. Care este motivația ta de a fi 

voluntar în Proiectul ,,Școli -

ambasador ale Parlamentului 

European”? 

2. Ai mai participat la alte activități 

și inițiative ca și voluntar ? Dacă 

da, fa o scurtă descriere. 

3.Ce crezi că te diferențiază de 

ceilalți candidați 

5. Cum crezi că te poate ajuta mai 

departe activitatea desfășurată în 

cadrul acestui proiect? 

6. Ce știi în prezent, despre UE , PE 

și BIPE? 

 

2. 

ORGANIZAREA 

PUNCTULUI DE 

INFORMARE 

 

 

 

Pentru punctul de informare al 

proiectului, am ales un spațiu 

deschis, amplasat la intrarea în 

școală, în calea de acces a 

profesorilor, dar lângă spațiul 

elevului de serviciu, astfel încât sa 

fie vizibil tuturor celor care 

vizitează liceul. 

Punctul de informare a fost 

amenajat cu două săptămâni înainte 

 

Până în prezent- 13 martie 2017- au 

vizitat punctul de informare, 264 de 

elevi, cadre didactice și părinți. 

 

 

 

https://www.facebook.

com/liceultehnologica

stra2017/?fref=ts 
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de primirea coletului promoțional, 

întrucât, școala deținea mare parte 

din materiale, în urma concursului 

Euroscola, 2016. 

Elevii au consultat materialele 

individual sau dirijat, prin acțiuni 

de informare intitulate sugestiv 

,,Călătorind prin Europa”, ,,Ce știu 

despre UE” etc. 

 De asemenea, la punctul de 

informare, există o condică de 

semnături ale vizitatorilor, ceea ce 

reprezintă o certificare a fluxului 

continuu de persoane care vizitează 

acest punct de interes pentru 

proiect.  

3. 

PROMO al 

proiectului: film 

de prezentare și de 

promovare a 

proiectului-pilot 

,,Școli-ambasador 

ale Parlamentului 

European” 

 
 

 

Filmul de prezentare a proiectului 

este unul motivațional, din două 

puncte de vedere: conține fotografii 

relevante despre proiectul ,,Școli-

ambasador ale Parlamentului 

European”- inițiatori, școlile 

participante, elevi -ambasadori, dar 

și rezultatele proiectului european, 

Euroscola 2015-2016, încheiat cu 

vizita la PE de la Strasbourg a 

elevilor câștigători din L.T. Astra. 

 

Materialul video promoțional a fost de 

realizat de elevul PETER Akos și 

rulează pe pagina de facebook a 

proiectului și pe cea a liceului. De 

asemenea, acest film a fost inclus și în 

oferta de promovare a liceului, ocazie cu 

care vom duce mai departe numele și 

scopul proiectului-pilot în școlile 

generale argeșene. 

 

https://www.facebook.

com/liceultehnologica

stra2017/ 

 

https://www.facebook.

com/liceultehnologic.a

stra?fref=ts 

 

4. 

ÎN CĂUTAREA 

 

Activitatea-concurs s-a desfășurat 

 

Chestionarul a fost inițial completat 

 

https://www.facebook.
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RĂSPUNSURI-

LOR CORECTE 

DESPRE 

EUROPA! 

 

împreună cu clasa a XII-a A, elevii 

având la dispoziție o mapă de lucru 

și un chestionar pe care l-au 

completat în echipă. Intenția vădită 

a probei a fost aceea de informare, 

de testare a cunoștințelor și de 

completare a acestora, pe tema 

Uniunii Europene și a 

Parlamentului European.  Cei 25 de 

elevi au realizat în context non-

formal o incursiune prin Uniunea 

Europeană. Materialele suport au 

fost Ghidul elevului, Modulele 

pedagogice, dar și celelalte broșuri, 

hărți comandate pentru dotarea 

punctului de informare. 

corect, în proporție de 80%, ulterior, 

elevii însușindu-și cunoștințele despre 

U.E. pe care nu le aveau.  

com/liceultehnologica

stra2017/?fref=ts 

 

 

5. 

MĂRȚIȘOR 

SUEDEZ! 

 

 

 

Ziua de 1 martie 2017 a adus un 

mărțișor puțin altfel tinerilor din 

Argeș. Aceștia au fost invitați să ia 

parte la diverse sesiuni de 

informare cu privire la posibilităţile 

de studiu universitar din Suedia, 

ţară care nu percepe taxe de 

şcolarizare pentru cetăţenii Uniunii 

Europene.  

La sesiunile de comunicare, 

auparticipat din partea liceului 

nostru 61 de elevi. 

Evenimentul a fost organizat de 

Centrul Europe Direct din cadrul 

Bibliotecii Județene ,,Dinicu 

 

Elevii s-au întors mai încrezători 

datorită faptului că și absolvenții unui 

liceu tehnologic pot avea șansa de studiu 

în afară, mai ales în condițiile în care 

meseriile lor sunt căutate pe piața 

muncii, iar pregătirea de specialitate 

într-o țară europeană nu mai este o 

utopie. 

https://www.facebook.c
om/liceultehnologicastr
a2017/?fref=ts 
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Golescu” Argeș în parteneriat cu 

Ambasada Suediei la Bucureşti, 

Study in Sweden și Centrul FILIA, 

iar participarea a fost gratuită. Cu 

această ocazie, elevii şi studenţii au 

putut afla informaţii despre 

modalitatea de aplicare şi procesul 

de selecţie la cele peste 900 de 

programe de masterat şi de licenţă 

în limba engleză, în peste 35 de 

universităţi din Suedia. Mihai 

Leontescu, ofițer proiecte și 

comunicare la Ambasada Suediei în 

România a vorbit deschis celor 

prezenți despre experiența sa de 4 

ani în Suedia. Acesta a povestit 

despre condițiile de trai, costuri și 

mentalități cu care se confruntă un 

student român atunci când merge să 

studieze în Suedia.  

Partea a doua a sesiunilor de 

informare a fost asigurată de 

Andreea Bragă, președinte Centrul 

FILIA, care a inițiat dezbateri 

despre egalitatea de gen, 

îndemnând totodată tinerii prezenți 

la sprijinirea egalității între femei și 

bărbați.  

Ținând cont de exemplele oferite 

din domeniul legislativ suedez în 

care există o politică clară a 

egalității de gen, subiectele aduse în 



discuție legate de drepturile 

femeilor în România de-a lungul 

timpului au reliefat dorința tinerilor 

de a avea o societate bazată pe 

egalitate ca o normalitate necesară, 

așa cum ea există deja în multe alte 

țări europene. 

 

6.  

MARATONUL 

EUROPEI! 

Gabriela, Andreea, Elena, 

Florentina și, din nou, Elena, adică 

cea mai dinamică echipă de 

ambasadori, a reușit împreună cu 

profesorii și elevii liceului, să 

dedice ziua de 6 martie Europei 

(într-un maraton de două ore), 

vorbind despre bătrânul continent, 

despre UE, despre valorile 

democrației europene elevilor din 

clasele a 12-a A, a 11-a D, a 10-a 

C, a 10-a D, a 10-a E, a 9-a E, a 9-a 

C, a 9-a A! 

Activitatea s-a derulat cu 

permisiunea fiecărui profesor în 

parte, cinci-zece minute,  în fața 

elevilor, voluntarii adresând 

întrebări și lămurind prin răspunsuri 

scurte lacunele colegilor 

 

 La finalul 

dialogului, clasele au realizat fotografii 

de grup, care vor fi expuse alături de 

alte materiale obținute în proiect, de 

Ziua Europei la Centrul Europe Direct 

Argeș. 

https://www.facebook.c
om/liceultehnologicastr
a2017/?fref=ts 
 

7. 

DEZBATERE: 

AVANTAJELE ȘI 

DEZAVANTAJE

Activitatea non-formală s-a 

desfășurat, pe 3 martie a.c., în 

cabinetul de istorie, sub 

coordonarea domnului profesor 

 

Fotografiile au fost încărcate pe pagina 

de facebook a proiectului. 

 

https://www.facebook.c
om/liceultehnologicastr
a2017/?fref=ts 
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LE ADERĂRII 

ROMÂNIEI LA 

U.E.! 

Ștefan Cristian și cu participarea 

elevilor din clasele a IX-a, a X-a și 

a XI-a. Tranșant, obiectiv, taberele 

au subliniat avantajele, dar au 

căutat și soluții pentru a diminua 

dezavantajele românilor, ca membri 

ai Uniunii Europene. Chiar dacă la 

un moment dat, dezavantajele 

cântăreau mai mult, s-a ajuns la un 

numitor comun: Susținem Uniunea 

Europeană, prin demnitate și 

apărarea identității naționale! 

 

 

8. 
UE: politici 
europene, 
valori 
democratice, 
provocări! 
 

 

 
8 Martie, o zi de doua ori specială! 

La Centrul Europe Direct Argeș, 

ambasadorii-juniori ai proiectului 

,,Școli-ambasador ale 

Parlamentului European” au 

beneficiat de o sesiune de formare 

alături de Ionela Panait, consilierul 

pe probleme de comunicare și de 

profesorii din echipa de lucru. Un 

scurt istoric al UE, valorile 

 
 

,,Sesiune de formare 

cu privire la istoria 

Uniunii Europene și 

valorile fundamentale 

care stau la baza 

formării acesteia, pre-

zentarea instituțiilor 

comunitare, a politi-

cilor europene și a 

drepturilor cetățenești. 

Evenimentul, ce a avut 

loc în cadrul 

Bibliotecii Județene 

”Dinicu Golescu” 

Argeș, s-a adresat 

elevilor de la Liceul 

Tehnologic ASTRA 

din Pitești, implicați în 

proiectul ”Școli-



europene, dar și provocările 

prezentului au fost subiectele 

dezbaterii și atelierului non-formal, 

încheiat cu prezentările elevilor. 

 

ambasador ale 

Parlamentului Euro-

pean” derulat prin 

intermediul Biroului 

de Informare al 

Parlamentului Euro-

pean in Romania.”-

descrierea ED Argeș 

 

https://www.facebook.

com/EuropeDirectArg

es/?fref=ts 
 

 

 
Editează fotografia de 
copertăEditează 
fotografia de copertă 

MART10 

Dialog 
intercultural: 
perspectiva 
Turciei 
asupra UE! 
 

 

 

Dialogul intercultural din 10 martie 

a.c. a adus față în față tinerii 

ambasadori ai proiectului ,,Școli-

ambasador ai Parlamentului 

European” și voluntarii din Turcia, 

Kardelen Barış - din Rize,Tuba 

Miral - din Izmir, Selma Karagüzel 

- dinTrabzon și İfaket Yurdakul - 

din Eskişehir. Interesante au fost 

perspectiva asupra UE, argumentele 

și posibilele piedici ale aderării 

Turciei la Uniunea Europeană! 

 

 

 

We met Astra 

Technology Highs 

School's energetic 

students and kind 

teachers. We talked 

about European 

Union, EVS, 

Romanian and Turkish 

culture, similarities 

and differences 

between the these two 

countries.. 

 
https://www.facebook.c
om/zimbrulcarpatinpite
sti/?fref=ts 
 

 

https://www.facebook.com/EuropeDirectArges/?fref=ts
https://www.facebook.com/EuropeDirectArges/?fref=ts
https://www.facebook.com/EuropeDirectArges/?fref=ts
https://www.facebook.com/liceultehnologicastra2017/photos/gm.888498677957404/623168967894108/?type=3
https://www.facebook.com/liceultehnologicastra2017/photos/gm.888498677957404/623168967894108/?type=3
https://www.facebook.com/events/888498667957405/
https://www.facebook.com/events/888498667957405/
https://www.facebook.com/events/888498667957405/
https://www.facebook.com/zimbrulcarpatinpitesti/?fref=ts
https://www.facebook.com/zimbrulcarpatinpitesti/?fref=ts
https://www.facebook.com/zimbrulcarpatinpitesti/?fref=ts
https://www.facebook.com/liceultehnologicastra2017/photos/gm.888498677957404/623168967894108/?type=3
https://www.facebook.com/liceultehnologicastra2017/photos/gm.888498677957404/623168967894108/?type=3
https://www.facebook.com/liceultehnologicastra2017/photos/gm.888498677957404/623168967894108/?type=3


Poze atașate la raport:  

Data: 15 martie 2017 

Prof.coordonator, Ana DEMETER 


