
                                                                                                                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” 
 participant la  

CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU LICEENI “EUROSCOLA”  
ediția a IX a (2016) 

 
 

Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Pucioasa, județul Dâmbovița va participa la 
Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a IX-a (2016), care se va desfășura sub titlul 
„Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”. În acest scop, colegiul a demarat un proiect având 
drept activități principale: elaborarea unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 
minute, pe o temă legată de criza refugiaților, punerea în scenă a piesei de teatru, filmarea și 
prezentarea piesei de teatru, în cadrul școlii și al  comunității locale. 
 

Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare 
a elevilor și comunităților din care provin aceștia, cu privire la noul context social, economic și 
politic contemporan din Europa confruntată cu o criză a refugiaților și umanitară excepțională.  
Caracterizată prin stat de drept, democrație, pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, 
solidaritate şi egalitate,  Uniunea Europeană trebuie să fie în măsură, la nivel de instituții, dar și la 
nivel de cetățeni, să gestioneze fenomenul migraţiei, astfel încât să consolideze valorile pe care se 
întemeiază: respectarea demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept, 
respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor, fără a 
afecta stabilitatea și securitatea propriilor țări și cetățeni.  
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
o dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor în limba maternă: capacitatea de a exprima 

şi interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii, atât în formă orală (prin punerea în 
scenă a piesei de teatru, promovarea-diseminarea rezultatelor proiectului), cât şi în formă 
scrisă (scrierea scenariului piesei de teatru, elaborarea materialelor scrise de promovare-
diseminare); 

o dezvoltarea abilităţilor de comunicare ale elevilor în limba engleză: capacitatea de a exprima, 
în limba engleză, concepte, fapte şi opinii, în formă scrisă (traducerea  descrierii proiectului); 

o dezvoltarea simţului iniţiativei şi al antreprenoriatului: capacitatea elevilor de a transforma 
ideile în acţiune, creativitate și inovaţie, capacitatea de a planifica şi gestiona proiectele în 
vederea atingerii obiectivelor (prin crearea echipelor de proiect care participă la selecția de la 
nivelul colegiului, propunând scenarii pentru piesa de teatru); 

o dezvoltarea abilităților sociale şi civice: competenţele personale, interpersonale şi 
interculturale şi comportamente care permit elevilor să participe activ, în mod eficace şi 
constructiv la viaţa socială şi profesională (prin  activități de promovare-diseminare a 
rezultatelor proiectului); 

o dezvoltarea conştiinţei şi expresiei culturale: capacitatea elevilor de a aprecia importanţa 
expresiei culturale a ideilor, a experienţelor şi a emoţiilor (prin punerea în scenă a piesei de 
teatru, prezentarea în public a piesei de teatru, filmarea piesei și montajul filmului).  

 
Anterior acestui moment, în care colegiul anunță oficial demararea proiectului, a fost lansată 

invitația de participare a elevilor la competiția EUROSCOLA, ediția 2016. În acest scop, în cursul 



                                                                                                                       
lunii iunie, directorul adjunct prof. Mihaela Cristina Diaconescu, a invitat colectivele de elevi ale 
claselor  a IX a și a X a, care studiază intensiv limba engleză, să propună scenarii pentru piesa de 
teatru și să formeze echipe ce vor implementa proiectul, în situația selectării propunerii lor.  

A fost selectată piesa de teatru propusă de o echipă formată din elevi care în anul școlar 2016-
2017, sunt în clasa a X a A matematică-informatică-intensiv limba engleză, a X a G – filologie- 
intensiv limba engleză și a IX a A - matematică-informatică - intensiv limba engleză. 

Proiectul propus de acești elevi, cu care Colegiul Național “Nicolae Titulescu” se  înscrie  oficial  
în  Concursul EUROSCOLA este “The European Union Acting for   Migrants Integration through 
Rebuilding Acceptance” (E.U. - A.M.I.R.A.).   
      Vă invităm să descoperiți semnificația specială a acronimului proiectului, prin  participarea la 
piesa de teatru, în calitate de spectator… Vă invităm, de asemenea, să descoperiți semnificația 
logo-ului proiectului, creat de elevii din echipa de proiect… 
 

Componența echipei: 
Elevi: 
1. Amalfei Ana, make-up artist, fotograf 
2. Barbu Karma, costumier, operator lumini-sunet 
3. Bloju Ștefania Elena, costumier, dansator 
4. Coman Clara Andreea, actor 
5. Constantinescu Miruna-Georgiana – dansator 
6. Corneș Denisa Alexandra - dansator 
7. Culman Erika Ioana, make-up artist, fotograf 
8. Dinu Sergiu, scenarist, regizor, asistent de proiect 
9. Dinu Smaranda Ștefania, scenarist, actor, dansator 
10. Dobrică Denis Ștefan, actor 
11. Drăgoi Iulia, scenograf 
12. Dumitrescu Ana Iulia, traducător descriere proiect, promotor proiect 
13. Duțulescu Darius Mihail, promotor proiect, evaluator impact proiect  
14. Florescu Elena Cristina, coregraf, actor, dansator 
15. Lobonți Dragoș Teodor, grafician, scenograf 
16. Lunescu Maria-Miruna, actor 
17. Mărculescu Andrei Cristian, actor, grafician 
18. Necula Andreea Teodora, promotor proiect, evaluator impact proiect 
19. Pașcu Maria-Teodora, scenograf, operator lumini-sunet 
20. Slevoacă Vlad Andrei, scenarist, dansator 
21. Stoica Elena Teodora, promotor proiect, evaluator impact proiect 
22. Toader Andi-Alexandru, actor, dansator 
23. Trifu Răzvan Andrei, actor, operator de imagine-sunet 
24. Vîntu Lorena Stephanie, traducător descriere proiect, promotor proiect 
Profesori: 
1. Diaconescu Mihaela Cristina, coordonator proiect 
2. Voicu Victoria, responsabil promovare-diseminare 
 
Activitățile proiectului: 

o Lansarea competiței EUROSCOLA, la nivelul colegiului: termen limită - 20 iunie 2016; 
o Elaborarea scenariului piesei de teatru: termen limită - 31 iulie 2016;  
o Formarea echipei de proiect: termen limită - 15 august 2016; 



                                                                                                                       
o Punerea în scenă a piesei de teatru, sub coordonarea criticului de teatru Doru Mareș, fost elev 

al colegiului: 16 august – 9 septembrie 2016;  
o Flimarea piesei de teatru “E.U. - A.M.I.R.A.”, fără public: 12-16 septembrie 2016; 
o Realizarea filmului video cu înregistrarea reprezentației piesei de teatru în limba română: 19-

24 septembrie 2016; 
o Promovarea piesei de teatru prin realizare și distribuire de invitații, afișe, fluturași și postare 

de articole de promovare pe site-ul școlii și grupuri de discuții, pentru participarea la 
prezentarea piesei, a elevilor, profesorilor, părinților, autorităților locale, altor reprezentanți 
ai comunității educaționale lărgite și ai comunității locale: 12-16 septembrie 2016; 

o Prezentarea proiectului și a piesei de teatru la Centrul Cultural “I.Al. Brătescu Voinești” din 
Pucioasa; se vor programa mai multe reprezentații, în funcție de numărul celor interesați: 19-
30 septembrie 2016; 

o Determinarea impactului proiectului asupra membrilor echipei de proiect și asupra publicului: 
termen limită – 3 octombrie 2016; 

o Prezentarea rezultatelor proiectului în presa locală și on-line: termen limită – 5 octombrie 
2016; 

o Realizarea portofoliului proiectului și trimiterea acestuia, prin poștă, la Biroul de Informare al 
Parlamentului European în România – termen limită: 10 octombrie  2016; 

 
Ziua EUROSCOLA 
În cazul în care vor fi printre câștigători, elevii și profesorii din Colegiul Național “Nicolae 

Titulescu” care au implementat proiectul “The European Union Acting for Migrants Integration 
through Rebuilding Acceptance” (E.U. - A.M.I.R.A.), în cadrul Concursului național pentru liceeni 
EUROSCOLA, vor participa la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg, în cursul anului 
2017.  

 
Programul Euroscola 
Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul 

de integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. 
Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe 
parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei, 
de a învăța despre modul de viață, despre viziunile și așteptările tinerilor din alte state membre 
ale Uniunii. 

Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare 
eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană. 
Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai 
Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri 
legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping 
propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare 
participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. 
Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la 
Strasbourg. 

La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor IX – XI. Fiecare liceu participant 
poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori coordonatori. 
Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate 
participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua 
Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul național. 



                                                                                                                       
Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și, dacă vor fi 
invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola de la 
Strasbourg. 

La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2017, pot participa echipele 
de elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2016 şi care nu 
au participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2016 la Strasbourg. Numărul 
echipelor clasate pe primele locuri este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în 
cadrul programului Ziua Euroscola în cursul anului 2017. 
  
 
                                                                             prof. Mihaela Cristina Diaconescu, coordonator proiect 
 
 


