Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu Constanța
Ediția a XII-a 2019-2020
Argument
Uniunea Europeană acordă o mare importanță promovării educației și formării.
Accesul la educație și formare de calitate este motorul creșterii economice, al coeziunii
sociale, al cercetării și al inovării și sporește semnificativ perspectivele de dezvoltare
personală ale beneficiarilor săi. În Uniunea Europeană, sistemele de educație și formare sunt
organizate și puse în aplicare de către statele membre. Deși responsabilitatea pentru sistemele
de educație și formare îi revine fiecărui stat în parte, rolul Uniunii este de a le sprijini și de a
le suplimenta capacitățile. Prin urmare, Uniunea Europeană sprijină statele membre prin
cooperarea în materie de politici (prin intermediul cadrului ET 2020) și prin instrumente de
finanțare. Printre acestea se numără programul Erasmus+ și fondurile structurale și de
investiții europene. Programul Educație și formare 2020 (ET 2020) reprezintă cadrul Uniunii
de cooperare în domeniul educației și formării. În plus, Uniunea Europeană își concentrează
eforturile și asupra elaborării de politici și inițiative în următoarele sectoare: educația și
îngrijirea copiilor preșcolari; politici școlare; educație și formare profesională; învățarea în
rândul adulților; învățământ superior;

cooperare internațională și

dialog politic;

multilingvism; educația și migranții.
Colegiul Național Pedagogic Constantin Brătescu din Constanța se înscrie în 2019, la
concursul național Euroscola, organizat de Biroul de Legătură al Parlamentului European în
România și Ministerul Educației Naționale cu 24 de elevi și 2 profesori coordonatori.Echipa
își propune informarea a altor elevi, părinți, profesori din Colegiu, din județ, din țară, a
membrilor comunității locale cu privire la importanța și rolul educației pornind de la titlul
“Educația schimbă vieți”. Vom realiza un afiș și un videoclip cu privire la rolul educației în
formare pe tot parcursul vieții. Sub acest generic dorim să aducem în atenție cadrul strategic
pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET2020). Mesajul
pe care dorim să îl transmitem este Don`t limit your challenges! Use education to challenge
your_limits!
#EuroscolaRO2019

Activitățile se vor desfășura în perioada 1 septembrie – 24 octombrie 2019.

Scopul proiectului:
Prin proiectul Flying to the future through education, invităm elevii și membrii
comunității să conștientizeze rolul esențial pe care educația îl are pentru oricare tânăr. Școala
este un spațiu prietenos în care tinerii vin să se descopere, să își găsească parcursul personal
spre succes. În acest cadru își descoperă prieteni, încep să își celebreze reușitele, dar să și
învețe din greșeli. Înțeleg că învățarea înseamnă o carte bună pe care o lecturezi cu plăcere.
Experiențe autentice educaționale, învățarea înseamnă viața, așa cum e ea... Dorim ca tânăra
generație să conștientizeze importanța propriilor acțiuni pentru a avea un viitor de succes.
Tinerii pot găsi modele pozitive în jurul lor valorificând fiecare experiență trăită, învățând
oriunde și oricând în vederea asigurării unui parcurs profesional de succes. Tinerii implicați
în proiect vor deveni încrezători în forțele proprii, vor manifesta toleranță și deschidere față
de cei din jur, optimism, spirit civic, vor fi persoane responsabile și autonome.

Obiectivele campaniei:

O1 - Identificarea unei personalități de la nivel local, județean sau național care a reușit să
aibă un parcurs demn și frumos în viață prin educație, învățarea și practicarea unei meserii și
care a contribuit la funcționarea normală și la bunăstarea comunității (locale, județene,
naționale sau europene), prin interacțiunea cu persoane care au reușit în diferite domenii
profesionale;
O2 - conceperea și implementarea unui proiect de campanie de informare și conștientizare a
publicului larg cu privire la rolul educației și al învățării unei meserii pornind de la una dintre
poveștile de succes identificate în comunitatea locală și realizarea unor activități de
diseminare în cadrul cărora elevii vor demonstra importanța educației în viața cetățeanului și
a comunității;
O3 - Cunoașterea politicilor europene cu impact asupra vieții personale a tinerilor, a cadrului
strategic “Educație și formare 2020” (ET 2020) care presupune învățarea pe tot parcursul
vieții, precum și a diferitelor forme de educație ( formală, informală, non-formală), formarea
profesională a elevilor și adulților, organizarea unor sesiuni de informare pentru publicul larg
cu privire la acest cadru strategic în comunitatea din care fac parte;

O4 - Realizarea unui afiș de promovare a personalității selectate și a rolului educației și
formării profesionale, a unui material video de maximum 3 minute care să ilustreze acțiunile
din cadrul campaniei de promovare;

O5 - Dezvoltarea competențelor digitale prin

utilizarea instrumentelor TIC în cadrul

campaniei de informare;
O6 - Dezvoltarea competențelor civice prin acțiuni de voluntariat ajutând în cadrul
comunității în plan educațional tineri ce aparțin unui grup vulnerabil;
O7. – Dezvoltarea competențelor de comunicare prin formularea unor mesaje scrise,
identificând și prelucrând informațiile necesare, precum și adăugând informația corectă în
spațiul media /virtual;
O8. – Dezvoltarea abilităților de cooperare, muncă în echipă, de leadership ale elevilor
participanți pe parcursul întregului proiect;
O9. – Dezvoltarea gândirii critice, a creativității, generarea de idei inovative în cadrul
procesului de configurare a activităților proiectului.
Personalitatea pe care dorim să o prezentăm este doamna prof.dr. Olga Duțu, care reprezintă
un model pentru tânăra generație, care a fost profesor, directorul Colegiului nostru, Inspector
școlar, scriitor care prin întreaga sa carieră reprezintă un model la nivel județean și național,
contribuind la bunăstarea comunității

Elevi participanți:

1. Baubec Ailin
2. Brânzea Diana Lăcrămioara
3. Bădescu Livia- Valentina
4. Cernica - Altstädter Lisa
5. Crăciun Elena
6. Crăciun Diana- Maria
7. Cizic Dalia
8. Dante Erika -Maria
9. Dobre Alisia Cătălina
10. Dumitrescu David
11. Florea Oana
12. Geamalinga Mario- Petru
13. Ifrim Alexandra- Andreea
14. Iordan Alexandra- Ștefania
15. Izet Sarah
16. Marin Octavian
17. Măceș Andrei
18. Mihailov Cristina
19. Munteanu Matei
20. Salantai Oana

21. Stanciu Andreea- Beatrice
22. Voica Larisa
23. Vlad Renata Elena
24. Vrabie Roxana Georgiana
25. Zeicu Irina - rezervă

Profesori: prof. Cristina - Iulia Gîlă
prof. Carmen Florescu
Director: prof.dr. Anamaria Ciobotaru
Director adjunct: prof. Mihaela Tudorache

