
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTIN” IAŞI 

 Strada Mușatini nr. 12, Telefon/Fax: 0232/257408 

www.licmcostin.ro 

email: lic_miron_costin@yahoo.ca 

       

 

 

Concursul naţional EUROSCOLA 2013/2014 

 

  

 

Viitorul mEU contează! Al tău?!...VOTează! 

               (proiect de campanie) 

 

Conştientizând importanţa voluntariatului în formarea personalităţii elevului şi în 

educarea lui în spiritul valorilor europene, Liceul Teoretic ,,Miron Costin,, Iaşi desfăşoară în 

perioada 15 mai – 25 septembrie 2013 proiectul de campanie: Viitorul mEU contează! Al 

tău?!...VOTează! cu care instituţia se înscrie la ediţia a VI-a a Concursului naţional pentru 

liceeni EUROSCOLA (2013/2014). Echipa de proiect, formată din elevi selectaţi în urma unui 

interviu în limbile engleză/franceză, va fi coordonată de prof. Târzianu Elena Larisa şi prof. 

Munteanu Alina Elena. 

Prin titlul său, proiectul îşi propune să atragă atenţia asupra importanţei pe care un vot, 

exprimat responsabil, o poate avea asupra viitorului cetăţeanului european, în general, dar mai 

ales, al tânărului cu o conştiinţă europeană în formare. Având ca premisă importantă un nivel 

scăzut al cunoaşterii de către tinerii cu drept de vot a drepturilor ce le revin prin statutul de 

cetăţean al Uniunii Europene, proiectul se va constitui într-o abordare creativă şi de impact a 

tematicii propuse de organizatorii concursului, al cărei scop principal va fi creşterea implicării 

tinerilor în luarea deciziilor care îi privesc în calitate de cetăţeni europeni. 

Cele mai importante obiective ale proiectului sunt: 

-creşterea nivelului de informare a grupului-ţintă (tinerii cu drept de vot sau care vor 

dobândi acest drept în anul 2014) prin furnizarea de informaţii referitoare la funcţionarea 

instituţiilor europene, valorile promovate de Uniunea Europeană, legislaţia europeană, atribuţiile 

unui europarlamentar etc.; 

- sporirea gradului de conştientizare în rândul tinerilor aflaţi în situaţia de a vota pentru 

prima dată în anul 2014 cu privire la importanţa participării la procesul decizional european; 

-consolidarea conştiinţei de cetăţean european prin cunoaşterea drepturilor comune 

tuturor membrilor, drepturi menite să consolideze identitatea Uniunii; 

-dezvoltarea spiritului civic, competitiv şi creativ al elevilor, a capacităţii organizatorice 

şi a abilităţilor de comunicare în spiritul plurilingvismului. 
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Proiectul se va desfăşura prin parcurgerea următoarelor etape: 

1. Etapa de documentare (documentarea pe site-ul oficial al concursului, stabilirea 

echipei, încheierea de parteneriate, alegerea titlului proiectului, crearea paginilor de 

popularizare). 

2. Etapa de informare (aplicare chestionar, constituirea unui punct de informare 

european, desfăşurarea unei campanii informative atât la nivelul instituţiei, cât şi la 

nivelul comunităţii prin distribuire de fluturaşi, pliante etc.) 

3. Etapa de implementare (lansare de revistă, dezbateri, simularea procesului electoral la 

nivelul instituţiei, activităţi de impact la nivelul instituţiei/ al comunităţii locale). 

4. Etapa de evaluare şi de realizare a produselor finale (chestionare, suport video, afiş, 

portofoliu). 

Ne propunem ca acest proiect să aducă o schimbare de mentalitate reală, răspunzând în 

acelaşi timp provocării lansate de Uniunea Europeană prin declararea anului 2013 ca Anul 

european al cetăţenilor şi, nu în ultimul rând, criteriilor pentru participarea la Concursul naţional 

pentru liceeni EUROSCOLA (2013/2014).  

  


