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24 de elevi de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” vor participa în acest an la 

Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a VI-a (2013/ 2014) cu un proiect 

având titlul: „Atitudine pentru Europa”. Aceştia nu vor fi singuri, ci însoţiţi de profesorii 

Vasilica Tomulescu şi Andreea Manică. 

Demararea proiectului a început cu ocazia evenimentului Zilele municipiului Târgu-Jiu 

(desfășurat în perioada 20-26 mai 2013). În data de 25 mai 2013, în cadrul acestui eveniment, a 

avut loc cea de-a doua ediție a Zilei Majoratorului, ce a debutat cu Parada Liceelor. Unii dintre 

membrii echipei de proiect au participat și anul trecut la Parada liceelor și au inițiat ideea de a 

face cunoscut proiectul Euroscola 2013-2014 cu această ocazie. Astfel, a fost ales titlul 

proiectului: Atitudine pentru Europa și sigla proiectului. Membrii echipei de proiect, purtând 

semne distinctive cu sigla proiectului, au participat la Parada Liceelor 2013, unde au împărțit 
pliante elevilor de la Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu și nu numai, precum și 
altor tineri prezenți la acest eveniment. Au fost afișate banere și sloganuri: „CNET ia atitudine 

pentru Europa”, „Cunoașterea naște speranțe tinerilor”, „Implică-te, asumă-ți răspunderea” etc. 

Profesorul Vasilica Tomulescu de la CNET a declarat legat de acest eveniment: „Pentru 

organizarea tuturor activităților din cadrul proiectului, Colegiul Național « Ecaterina Teodoroiu 

» Târgu-Jiu a încheiat parteneriate cu diverse instituții publice și societăți civile locale: 

Universitatea « Constantin Brâncuși » Târgu-Jiu, Facultatea de Relații Internaționale, Drept și 
Științe Administrative, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Gorj, Europe Direct Gorj, 

FotoClub C.N.E.T., Muzeul Județean Gorj « Alexandru Ștefulescu », Biblioteca Județeană 

„Christian Tell” Târgu-Jiu. Chiar dacă activitățile proiectului în școală se încheie în luna 

septembrie 2013, toate cele 12 rezultate ale implementării proiectului rămân prezente atât fizic, 

cât și în spațiul virtual, pentru informarea corectă și completă asupra drepturilor cetățenilor în 

Uniunea Europeană și necesitatea participării cetățenilor la alegerile pentru Parlamentul 

European din anul 2014”. Printre obiectivele generale ale proiectului se numără: 

responsabilizarea elevilor de liceu în ceea ce priveşte adoptarea unei atitudini activ-participative 

în activităţi de promovare a cetățeniei europene în rândul tinerilor din comunitatea locală, 

precum și a familiilor acestora, elaborarea de idei și practici care să pună în valoare creșterea 
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implicării cetățenilor în procesul decizional european, dezvoltarea gradului de conștientizare a 

tinerilor privind influența majoră pe care o au deciziile luate la nivelul Uniunii Europene asupra 

propriului lor viitor, crearea unui afiș de campanie având ca temă creșterea participării 

cetățenilor la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2014, dar şi promovarea imaginii 

liceului în ţară, dar şi în spaţiul european. 
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