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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 aproximativ 600 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 primește un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului 

European.  

 

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA 

ediția a VIII-a (2015) 

 

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS), lansează cea de a VIII-a ediție a 

concursului național pentru licee EUROSCOLA 2015. 

Uniunea Europeană influențează și definește conviețuirea și bunăstarea celor peste 

500 de milioane de cetățeni ai statelor membre. Deciziile luate la nivelul Uniunii afectează în 

mod semnificativ viața tuturor cetățenilor. 

Unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene este promovarea drepturilor 

omului, pe plan intern şi la nivel mondial. Demnitatea umană, libertatea, democraţia, 

egalitatea, statul de drept şi respectarea drepturilor omului sunt valorile intrinseci ale Uniunii. 
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Uniunea Europeană a desemnat anul 2015 drept Anul european pentru dezvoltare, 

an în care va oferi noi oportunități pentru cetățeni și va demonstra angajamentul Uniunii 

pentru eradicarea sărăciei globale. 

În organizarea Anului european pentru dezvoltare 2015, Uniunea Europeană și-a 

propus, în relația cu cetățenii, informarea acestora cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a 

Uniunii și a statelor membre, stimularea implicării directe, sensibilizarea publicului cu privire 

la avantajele politicii pentru dezvoltare a Uniunii, precum și promovarea, în rândul cetățenilor 

din Europa și din țările în curs de dezvoltare, a unei atitudini de responsabilitate și 

solidaritate, într-o lume în schimbare și din ce în ce mai interdependentă. 

 

Concursul EUROSCOLA 2015 se va desfășura sub motto-ul Anului european pentru 

dezvoltare „Lumea noastră. Demnitatea noastră. Viitorul nostru.” 

Anul european pentru dezvoltare este dedicat acțiunilor externe ale Uniunii Europene, 

rolului pe care îl joacă Europa în lume și angajamentului său față de eradicarea sărăciei la 

nivel global, implicării cetățenilor europeni în acțiuni de dezvoltare. Împreună avem mai 

multe șanse să eradicăm sărăcia și să le întindem o mână de ajutor celor aflați în suferință. 

Elevii sunt invitaţi să propună și să implementeze un proiect de voluntariat cu tema 

„Solidari cu cei de lângă noi”, care să se adreseze unei comunități defavorizate, care se 

confruntă cu sărăcia (inclusiv comunități de refugiați care se află pe teritoriul României și 

care provin din zone geografice vecine sau îndepărtate, afectate de situațiile de conflict din 

țările lor). 

Proiectul va cuprinde două module:  

 proiectul propriu-zis (incluzând și efectul produs de implementarea 

proiectului); 

 un afiș creativ, care să promoveze proiectul realizat. 


