
 

 

Anul acesta, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” (CNGS) candidează la titlul 

de Școală-Ambasador a Parlamentului European. Programul educativ „Școli-

ambasador ale Parlamentului European” (EPAS) a fost lansat în toate statele membre 

ale Uniunii Europene la începutul anului 2017. 

Programul urmărește îmbunătățirea cunoștințele despre Europa și democrația 

parlamentară europeană în rândul tinerilor. Aceștia sunt familiarizați cu posibilitățile 

pe care cetățenia europeană le oferă, precum și cu rolul pe care Parlamentul 

European îl joacă în procesul decizional european. 

În cadrul acestui program au fost selectați 15 ambasadori juniori din clasele a 

IX-a, a X-a și a XI-a de la CNGS. Aceștia, împreună cu 5 ambasadori seniori și 

coordonatorul programului din colegiul nostru, au realizat o serie de activități legate 

de modul de funcționare al Parlamentului European, au avut o întâlnire online cu 

europarlamentarul român Ramona Strugariu și au făcut prezentări colegilor din școală 

pe această temă. Au sărbătorit Ziua Europei cu dezbateri, eseuri, scrisori către 

Europa, muzică, literatură și teatru din spațiul Uniunii Europene.   

Ambasadorii juniori au realizat un punct de informare în școală care conține 

informații legate de Uniunea Europeană și de rolul și activitatea PE, dar și de 

activitățile ambasadorilor juniori. Îl găsiți la etajul I în clădirea principală, dar și online 

aici: 

https://sites.google.com/sincaicj.ro/scoala-candidat-

epas/mesaj?fbclid=IwAR2R6vITTzawKa3Do_kVc46LKkunMRnNquXBiszoURu9-

_3KFd98ZQnMtbw 
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Despre această experiență, din perspectiva unui ambasador junior puteți afla mai 

multe în acest articol: 

https://drive.google.com/file/d/1nCYWPhCXaQgISdtQUDBNx8bmJnL1-

ff0/view?usp=sharing 

 

Vă ținem la curent cu activitățile ambasadorilor juniori pe pagina de Facebook a 

proiectului:  https://www.facebook.com/cngsepas 

și pe pagina de Facebook a EPAS: https://www.facebook.com/EPASRO 

Mulțumim presei online clujene pentru susținere în cadrul acestui program: 

https://www.servuscluj.ro/tineri-clujeni-viitoare-voci-in-parlamentul-european/ 

https://cluju.ro/activitati-la-colegiul-national-gheorghe-sincai-din-cluj-in-cadrul-proiectului-

scoli-ambasador-ale-parlamentului-european-

epas/?fbclid=IwAR27hsnr1gLI_4ohB6PmZjfLXCTlPU40861CuQ4yqloxVnhyOZgmxlqOqn0 

http://prodiaspora.de/V5/index.php/radio-prodiaspora/4636-multiple-activitati-organizate-la-

colegiul-national-gheorghe-sincai-din-cluj-napoca-in-cadrul-proiectului-scoli-ambasador-ale-

parlamentului-european-epas?fbclid=IwAR393VDuwYM-

r9bzRHEFEHeKUK_Beb7a2l17cOq188nJ10amuCHDxVUzTss 

 

Pe site-ul EPAS găsiți materiale didactice, școlile implicate în proiect dar și cum vă 

puteți implica în alte activități ale UE destinate tinerilor: 

https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/ro/index.html 

 

Activitățile sunt dedicate tuturor elevilor și profesorilor din școală. 

Vă așteptăm alături de noi! 
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Încheiem cu un tur virtual al Parlamentului European: 

https://www.youtube.com/watch?v=OD_59r5Xw30 
 

Resurse utile: 

Materiale video despre temele de actualitate ale UE: 
https://multimedia.europarl.europa.eu/ro/home 
  
Canalul Europe by Satelite, unde găsiți informații despre actualitatea Comisiei 
Europene: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20210302 
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