Liceul Teoretic Jean Monnet si Editia 2011-2012 a competitiei
Euroscola
PARLAMENTUL EUROPEAN a creat programul EUROSCOLA pentru a-i informa pe
tineri despre procesul de integrare europeană şi pentru a promova participarea lor la construcţia
Uniunii Europene.

În contextul Anului european al voluntariatului, Biroul de Informare al Parlamentului
European în România a invitat liceele interesate să propună și să realizeze un proiect de
voluntariat într-un domeniu relevant pentru tematica și valorile europene.
Echipa Euroscola a Liceului Teoretic Jean Monnet a ales să realizeze un proiect de
voluntariat în domeniul promovării caracteristicilor și valorilor celor 27 de țări membre ale
Uniunii Europene. Am ales aceasta temă datorită relevanței ei pentru tematicile și valorile
europene, dar, în același timp, și pentru contextul local, deoarece materialele și informațiile
culese de membrii echipajului au fost prezentate:
 sub forma unei gazete de perete de informare pe holurile liceului;
 într-un material-film despre tarile Uniunii Europene pe care membrii echipajului l-au
prezentat într-un spectacol mai amplu în sala de festivități a Liceului Teoretic Jean
Monnet; filmul a fost postat si pe youtube;
 într-un album printat;
 pe site-ul web construit de echipa EUROSCOLA a Liceului Jean Monnet special
pentru acest concurs: www.valorieuropene.util21.ro.
Pentru realizarea proiectului Valori ale Uniunii Europene, membrii echipei Euroscola din
Liceul Teoretic „Jean Monnet” au cautat, selectat și prelucrat informații: text, foto (în măsura în
care a fost posibil, am folosit fotografii originale), audio (muzică specifică). Astfel am alcătuit un
material în care fiecare țară membră a Uniunii Europene are o „pagină” în care se regăsesc
principalele caracteristici și valori ale acelei țări:
 Informații generale (suprafață, populație, capitală, limba oficială, moneda, tipul de
stat, anul aderării la UE etc.);
 Hartă, steag, stemă;
 Personalități marcante din domeniile: artistic, literar, științific dar și din domeniul
istorico-politic;
 Monumente istorice și culturale de referință;
 Costume și porturi naționale;
 Mâncăruri tradiționale;
 Muzică specifică;
 Știați că? (informații inedite).

Rezultatele proiectului

Produsele realizate de echipa Euroscola din Liceul Teoretic „Jean Monnet” ca urmare a derulǎrii
activitǎţilor proiectului „Valori ale Uniunii Europene” sunt:
 Site-ul www.valorieuropene.util21.ro realizat de echipa de proiect, site dedicat educaţiei
tinerilor ca cetăţeni europeni;
 mai multe numere ale gazetei de perete dedicate tarilor membre UE;
 film „Valori ale Uniunii Europene”, postat pe Youtube la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=YXjSGYJZ2x8
 revista (album) „Valori ale Uniunii Europene” ;
 spectacol in sala de festivitati a liceului realizat in parteneriat cu Fundatia Culturala „Dana
Ardelea” ; filmul-rezumat al spectacolului este disponibil la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=2kpifOeqA8w
 Pagina de Facebook:
http://facebook.com/JeanMonnetEuroscola
 Cantec original „We Are All United” compus si interpretat de elevi ai liceului nostru
special pentru acest proiect Euroscola, postat pe YouTube la adresa:
http://www.youtube.com/watch?v=u4Du2G9Zz5w
Materialele, create prin munca de voluntariat a echipei EUROSCOLA din Liceul Teoretic
Jean Monnet, si pe care noi le-am dorit cât mai atractive, cu informații interesante și utile despre
țările Uniunii Europene, au fost apreciate de juriul concursului. Liceul nostru s-a clasat pe locul
10 in topul national si va participa la Zilele EUROSCOLA de la Strasbourg din toamna acestui
an.
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