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 În cadrul Festivalul Naţional al Şanselor tale derulat în Săptămâna Educaţiei 

Permenente, a fost implementat proiectul educativ Cetăţean român – cetăţean european 

(coordonator prof. dr. Carmen Chira). Proiectul se încadrează în larga paletă a activităţilor 

dedicate cetăţeniei europene şi se desfăşoară în cadrul celei de-a XIV ediţie a Festivalului 

naţional al şanselor tale în săptămâna educaţiei permanente (18-24 nov. 2013). 

 Având în vedere că în anul 2013 se împlinesc 20 de ani de la introducerea, prin Tratatul 

de la Maastricht, a cetăţeniei europene, Comisia Europeană a lansat Anul European al  

Cetăţenilor, care aduce în prim-plan drepturile care le revin, automat, tuturor locuitorilor Uniunii 

Europene, în calitate de cetăţeni ai acesteia. Toţi cei 500 de milioane de cetăţeni europeni 

beneficiază de aceste drepturi în viaţa de fiecare zi, iar avantajele pe care le conferă acestea se 

răsfrâng şi asupra economiei UE. 

 Aşa cum a declarat preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, în discursul 

său din 2012 privind starea uniunii, „Vremurile în care integrarea europeană se făcea cu 

consimţământul implicit al cetăţenilor au trecut. Europa nu poate fi tehnocrată sau birocratică. 

Nici măcar diplomatică. Europa trebuie să fie din ce în ce mai democratică.” Provocările de 

ordin economic şi financiar cu care se confruntă statele membre ale UE, implică, mai mult ca 

niciodată, responsabilizarea cetăţenilor europeni şi consolidarea democraţiei cetăţeneşti a 

Uniunii. Implicarea fiecărui cetăţean european la nivelul comunităţii şi societăţii de care aparţine, 

pe plan local, regional, naţional sau european, este esenţială pentru menţinerea unei vieţi 

democratice solide şi pentru viitorul UE. Cetăţenia europeană este mai mult decât un concept. 

Este o realitate tangibilă, care se traduce în beneficii concrete pentru cetăţeni.  

 Scopul proiectului îl reprezintă promovarea cetăţeniei europene active, prin a acorda 

tuturor elevilor posibilitatea de a cunoaşte, de a interacţiona şi de a se implica în activităţi, în 

vederea consolidării ideii de apartenenţă la spaţiul comunitar. 

Obiectivele prioritare au inclus: conştientizarea de către elevi a rolului pe care proiectele 

educaţionale europene îl deţin în sfera educaţiei pentru cetăţenie europeană şi a înţelegerii rolului 

pe care îl au activităţile de cooperare europeană în conturarea imaginii şcolii, precum şi trezirea 



interesului elevilor faţă de acest tip de activităţi educative; promovarea valorilor culturale, 

cunoaşterea şi transmiterea obiceiurilor populare, stimularea talentului artistic; descoperirea 

personalităţilor culturii şi civilizaţiei europene relevante pentru elevi; promovarea spiritului de 

competiţie în rândul elevilor.  

Aceste deziderate au fost atinse prin realizarea activităţilor înscrise în calendar:  

 Rolul proiectelor educaţionale europene în viaţa şcolii: Liceul Teoretic „Aurel 

Lazăr” – Şcoală Europeană (prof. dr. Carmen Chira);  

 Cultura şi civilizaţia românească în context european (prof. dr. Livia Ghiurcuţa); 

 Europa văzută prin personalităţile sale marcante (prof. Rodica Mihaela Turcaş şi 

prof. Viorel Muscaş);  

 Prietenie şi competiţie (prof. Vasile Juncu şi prof. Eugen Ilisoi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


