
 
Vineri, 27 Septembrie 2013 
MUGUREL PETRESCU 

„Învăţarea” cetăţeniei europene  
- proiect educaţional la Colegiul Economic  
„Virgil Madgearu” din Târgu - Jiu 
De ani buni, proiectele educaţionale realizate în învăţământul preuni- 

versitar nu mai reprezintă pentru nimeni o noutate. Alături de consacratele  

târguri ale firmelor de exerciţiu în ţară şi în străinătate, elevi şi profesori de  

le Colegiul Economic „Virgil Madgearu” se implică în proiecte lansate de in- 

stituţiile Uniunii Europene, cu un puternic impact civic. Încă din iunie, 23  

de elevi cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, coordonaţi de prof. dr. Petre  

Ciungu - directorul instituţiei şi prof. dr. Mihaela Ioniţă-Niculescu - profesor  

de Istorie, au intrat în Competiţia Naţională Euroscola - ediţia a VI-a, atraşi  

de tema propusă: Drepturile Noastre în Uniunea Europeană. De altfel, anul  

2013 a fost declarat Anul European al Cetăţenilor, în dorinţa de a fi promo- 

vate drepturile conferite de aşa-numita cetăţenie supranaţională. „Tinerii din  

Agora”, denumirea adoptată de echipa Colegiului Economic, este cât se poate  

de sugestivă pentru dorinţa de implicare în campania de promovare a drep- 

turilor conferite de spaţiul comunitar, a valorilor europene şi a importanţei  

alegerilor pentru Parlamentul European din mai 2014.  

Pentru realizarea obiectivelor propuse, din iunie până în prezent, tinerii au  

realizat mai multe activităţi atât în cadrul şcolii de provenienţă, cât şi în spaţiul  

urbei, având ca parteneri Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe  

Administrative, Centrul de Documentare Europeană din cadrul Universită- 

ţii „Constantin Brâncuşi”, Centrul Europe Direct de  la Biblioteca Judeţeană  

„Christian Tell” şi Colegiul Naţional „George Coşbuc”  

din Motru. De la vizitele de informare şi documentare în cadrul instituţiilor  

înfiinţate de organismele europene, atelierele de lucru şi activităţile individu- 

ale, elevii au pus în aplicare competenţele şi cunoştinţele dobândite prin rea- 

lizarea unei campanii de informare civică a locuitorilor oraşului, continuată o  

dată cu debutul noului an şcolar în rândurile colegilor. Prin intermediul pli- 

antelor, dar şi al disponibilităţii la întrebările formulate de beneficiarii aces- 

tei activităţi, tinerii au scos în evidenţă importanţa cunoaşterii şi exercitării  

drepturilor, responsabilizarea grupului ţintă - în special tineri aflaţi în pragul  

majoratului, în ceea ce priveşte participarea la alegerile pentru Parlamentul  

European de anul viitor.  

Prin expoziţia de desene „Cromatică Europeană” găzduită de Biblioteca  

Judeţeană „Christian Tell”, s-a dorit redarea în manieră artistică a unită- 

ţii şi diversităţii bătrânului continent, începuturile învăluite în mitologie ale  



Europei şi „Lada de zestre” cu valorile comune. Fără a intra în prea mul- 

te detalii, zilele trecute echipa de proiect a simulat toate etapele procesului  

electoral, de la elaborarea programelor candidaţilor, constituirea echipelor  

de campanie, „confruntarea” în faţa electoratului, a invitaţilor de la cele trei  

instituţii partenere, până la exercitarea dreptului de vot conform procedurii  

în vigoare. Atât pentru echipa de proiect, cât şi pentru elevii din clasele a XI-a  

şi a XII-a, constituirea Parlamentului European Virtual s-a dovedit extrem  

de utilă pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare, exersarea discursului  

public, respectarea regulilor de conduită electorală şi raţionalitatea votului.  

Ca şi firmele de exerciţiu în cadrul cărora elevii pun în aplicare cunoştinţele  

dobândite la disciplinele economice, ar fi de dorit ca astfel de activităţi să  

devină o practică obişnuită, pentru ca tânăra generaţie să se implice activ în  

ceea ce vechii greci numeau „Agora”. 
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