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 PROGRAMUL ȘCOLI–AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

RAPORT DE ACTIVITATE ȘCOLI 
ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

 
 

INFORMAȚII DESPRE ȘCOALĂ 
 

Numele școlii COLEGIUL TEHNIC “DINICU GOLESCU” 

Cod EPAS B16 

Adresa școlii  CALEA GIULEȘTI, NR 10, SECTOR 1 

Oraș, cod poștal BUCUREȘTI, 060275 

Județ BUCUREȘTI 

Website școală www.colegiuldinicugolescu.ro 

E-mail colegiultehmatrul@yahoo.com 
contact@colegiuldinicugolescu.ro 

Telefon 0216370484 

Numele directorului FLOREA ILEANA MARIANA 

Număr total de elevi în școală 987 

Număr total de cadre didactice în 
școală 

74 

Ciclu de învățământ: 
primar/gimnazial/liceal 

LICEAL 

 

Numele coordonatorului 
programului la nivelul școlii 

PĂLICĂ GEORGETA 

Adresa de e-mail a 
coordonatorului 

palicageorgeta@yahoo.com 

Nr. telefon mobil al 
coordonatorului 

0766551389 

 
INFORMAȚII DESPRE PROGRAM 

 

Numele și numărul ambasadorilor 
seniori 
*vă rugăm să treceți numele complete și 
cu diacritice. În baza acestora vor fi 
realizate diplomele 

PĂLICĂ GEORGETA 
GEANTĂ AURELIA IULIANA 
IVAN ANA MARIA 
BRAN VALENTINA COSMINA 
TĂNASE CLAUDIA DANIELA 

Numele și numărul ambasadorilor 
juniori 
*vă rugăm să treceți numele complete și 
cu diacritice. În baza acestora vor fi 
realizate diplomele 

1. AMZA ADRIANA VALENTINA LARISA - clasa a XI-a D 
2. BALABAN ELENA LARISA - clasa a XI-a E 
3. CHIRILĂ MIROSLAVA - clasa a XI-a E 
4. DIN GEORGIA GABRIELA BIANCA - clasa a XI-a E 
5. DINCĂ LUCA ANDREI - clasa a X-a B 
6. DONA NICOLAS - clasa a X-a B 
7. GOARGĂ ANDREEA ALEXANDRA - clasa a XI-a E 
8. LILA MIHAI ALEXANDRU - clasa a X-a B 
9. LUNGU ȘTEFANIA ALEXANDRA - clasa a XI-a A 
10. MIREA FLORENTINA CRISTINA - clasa a X-a A  
11. MOCANU DANIELA - clasa a XI-a E 
12. NEAGU ALEXANDRU GABRIEL - clasa a XI-a C 
13. POPA MARIA ALEXANDRA - clasa a XI-a E 
14. TUDOR IOANA ANGELINA -  clasa a X-a A 
15. VĂDUVA DĂNUȚ CRISTINEL - clasa a X-a A 
 

mailto:colegiultehmatrul@yahoo.com
mailto:contact@colegiuldinicugolescu.ro
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Număr total de elevi care au participat la program 

Număr total de elevi implicați în 
activitățile proiectului (a+b+c) 

435 

a. ambasadori juniori (beneficiari 
direcți) 

15 

b. număr de elevi din alte clase 
din școală, cărora ambasadorii 
juniori le-au prezentat proiectul / 
au beneficiat de activități 

200 

c. elevi din alte școli  220 

Număr total de profesori care au participat la program 

Număr profesori care au 
beneficiat direct sau indirect de 
program (a+b+c) 

51 

a. ambasadorii seniori  5 

b. alți profesori din școală care au 
participat la program 

16 

c. profesori din alte școli  30 

Alți beneficiari ai programului (părinți, comunitate locală, etc.)* 

Număr total de persoane - 
beneficiari indirecți ai programului 
(in afara de elevi si profesori) 

 
69 

Exemplificați categoriile de 
persoane care au beneficiat 
indirect de program: părinți, 
comunitate locală, autorități 
locale, cetățeni, etc. 

Părinți = 50 
Comunitatea locală= 19 

Punctul de informare EU 

Amplasare: în școală și/sau 
online 

În școală și online 

Scurtă descriere: unde este 
amplasat în școală / online pe ce 
platformă / cine are acces, către 
cine este diseminată informația, 
etc.  

Cu ajutorul ambasadorilor juniori, ambasadorii seniori au 
reorganizat punctul de informare despre UE și au actualizat 
informațiile  din varianta online a acestuia. În școală punctul 
de informare este amplasat la sala 2, parter, corp A. De 
asemenea, materiale informative se găsesc și pe holul etaj I, 
corp A, în fața cancelariei. 
Punctul de informare include materiale despre Europa și 
instituțiile europene (broșuri, și alte materiale de informare, 
materiale video, resurse, hărți, steaguri etc), fotografii de la 
activitățile desfășurate. 
Punctul de informare poate fi consultat și online : 

https://padlet.com/scoalaambasadordinicugolescu/qkhhwxe

pv0ecrlc7 

Adresa acestuia a fost difuzată pe pagina de Facebook a colegiului 

și pe pagina de Facebook a proiectului EPAS. Vizitatorii pot să își 

consolideze cunoștințele despre istoria Uniunii Europene, despre 

instituțiile UE sau despre valorile europene. De asemenea, pot citi 

știri din actualitatea europeană și se pot vedea imagini și filmulețe 

de la activitățile echipei de ambasadori a colegiului nostru.  

https://padlet.com/scoalaambasadordinicugolescu/qkhhwxepv0ecrlc7
https://padlet.com/scoalaambasadordinicugolescu/qkhhwxepv0ecrlc7


 
 

Formular raport 2022 pag 3/8 

 

Număr estimativ de vizitatori 
online și/sau offline (total an 
școlar curent) 

700 

 
ACTIVITĂȚI DERULATE* 

 

Numărul total de activități 
organizate în cadrul programului, 
în anul școlar curent (include 
activitățile derulate în școală, 
activitățile de Ziua Europei și cele 
desfășurate în afara școlii) 

 

Online   
      2 

offline 

       18 
 

Numărul total de activități 
organizate cu elevi sau alte 
persoane din afara școlii 

                                               4 

Numărul de evenimente (online 
și/sau offline) organizate sau co-
organizate cu Centrul Europe 
Direct (dacă este cazul) 

1 

Câte lecții ați derulat cu elevii în 
baza materialelor didactice 
EPAS? 

4 

 

ACTIVITĂȚI DEDICATE PROGRAMULUI 

 
DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR: 
 
Categoria 1 - Activități legate de modul de funcționare a Parlamentului European și a 
instituțiilor europene (minimum o activitate) 
*Adaugați câte activitați aveți nevoie 

 
Titlu: Vizită online la Parlamentul European 
Data: 05.04.2022 
Număr și tip de participanți – 23 total: 15 elevi, 6 profesori, 2 părinți. 
Loc / platforma de desfășurare: Zoom Meeting, 
https://us04web.zoom.us/j/4842909598?pwd=c9QFxI8UcviU5-t0PyXllnDtmBYnbD.1 
Scurtă descriere: Pentru echipa EPAS a Colegiului Tehnic ,,Dinicu Golescu” a fost o onoare de a 
vizita online la Parlamentul European din Bruxelles. Ambasadorii juniori au apreciat activitatea ca 
fiind  foarte interesantă. Au fost atrași de caracterul ei interactiv, au beneficiat de informatii, jocuri, 
filme, etc despre istoria și valorile Uniunii Europene, despre rolul și modul de funcționare a 
Parlamentului European, dar mai ales, au aflat cum se elaborează actele legislative.  
    De  asemenea, elevii au înțeles că pot participa în mod direct, în calitate de cetățeni europeni, 
la luarea deciziilor în spațiul European. Consultațiile publice online sunt organizate în acest sens, 
iar dialogurile cu cetățenii, organizate de Comisia Europeană, reprezintă o cale de a cunoaște 
nevoile cetățenilor și pornind de la ele se inițiază proiectele de lege. 
 
 

Categoria 2 - Activități în baza manualului EPAS cu elevii din ciclul liceal (minimum două 

activități) 
*Adaugați câte activitați aveți nevoie 

 
Titlu: ,, Informați suntem mai puternici” 
Data :  26 ianuarie 2022, 21 februarie 2022, 9 martie 2022, 23 martie 2023 
Număr și tip de participanți – 15 elevi, 5 profesori. 

https://us04web.zoom.us/j/4842909598?pwd=c9QFxI8UcviU5-t0PyXllnDtmBYnbD.1
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Loc / platforma de desfășurare: Sala 2, corpul A 
Scurtă descriere: Având în vedere că echipa de ambasadori junior EPAS își modifică 
componența în fiecare an, am pus accentul pe prezentarea, discutarea informațiilor despre 
istoria Uniunii Europene, valorile și simbolurile acesteia, instituțiile europene, drepturile și 
oportunitățile conferite de cetățenia europeană.   
 
Categoria 3 - Sesiuni de informare la alte clase de liceu realizate de ambasadorii juniori 
(minimum două activități) 
*Adaugați câte activitați aveți nevoie 

 
Titlu: Caravana EPAS 
Data :  26 ianuarie- 8 aprilie 2022 
Număr și tip de participanți – 200 elevi, 16 profesori 
Loc / platforma de desfășurare: Colegiul Tehnic ,,Dinicu Golescu” 
Scurtă descriere: Ambasadorii juniori au organizat întâlniri de informare despre Uniunea 
Europeană și Parlamentul European la alte 8 clase din școală. Ambasadorii juniori au fost împărțiți 
în grupe și au diseminat informații despre istoria, întemeietorii, valorile, simbolurile U.E., despre 
modul de funcționarea a instituțiilor U.E , drepturile și oportunitățile cetățenilor europeni , efectele 
asupra vieții noastre. 
 
 
Categoria 4 – Activitate online / offline comună cu o altă școală din rețeaua EPAS, cu 
accent pe rețeaua la nivel european (minimum o activitate) 
*Adaugați câte activitați aveți nevoie 

 
Titlu: ,,Ziua Europei- Ziua porților deschise” 
Data : 9 mai 2022 
Număr și tip de participanți – 30 elevi, 6 profesori 
Loc / platforma de desfășurare: Zoom Meet 
Scurtă descriere: Echipele EPAS ale celor două licee, Colegiul Tehnic,, Dinicu Golescu” și 
Colegiul Național ,,Doamna Stanca” din Satu Mare, au avut o întâlnire cu rol de a împărtăși 
experiența lor în cadrul proiectului, de a prezenta căile de diseminare a informațiilor și a 
activităților realizate. 
Totodată, copiii și-au exprimat dorința de a continua parteneriatul în viitor, propunând activități 
comune ce se vor desfășura în următorul an școlar. 
 
 
Categoria 5 - Activități dedicate Zilei Europei (minimum o activitate) 
*Adaugați câte activitați aveți nevoie 

 
Titlu: Europa pentru TineRi 
Data : 9 mai 2022 
Număr și tip de participanți – 15 ambasadori juniori și 3 ambasadori seniori (din partea Colegiului 
Tehnic Dinicu Golescu) 
Loc / platforma de desfășurare: parcul Colțea 
Scurtă descriere: Echipa noastră de ambasadori a reprezentat Italia, țară fondatoare a Uniunii 
Europene. Pentru amenajarea standului, Institutul Cultural Italian din București ne-a pus la 
dispoziție materialele necesare (steaguri, postere, broșuri etc). Cinci copii au asigurat 
prezentarea standului și au oferit informații despre această țară. Doi ambasadori au participat la 
realizarea unui puzzle cu țările Uniunii Europene. Ambasadoarea Lungu Ștefania, a câștigat 

premiul I la concursul QUIZZ. Alți cinci ambasadori juniori au participat la concursul  ,,Treasure 
Hunt cultural” 
Un moment foarte impresionant a fost transmiterea unor mesaje  video de susținere pentru 
poporul ucrainean.  
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A fost o zi a bucuriei, o zi în care a fost posibilă întâlnirea față în față a 12 echipe EPAS din 
școlile bucureștene, o zi în care ne-am exprimat mândria că suntem cetățeni europeni și am 
adus un gând bun, de recunoștință, părinților fondatori ai Uniunii Europene.  
 
Titlu: Povestea Europei 
Data : 10 mai 2022 
Număr și tip de participanți: 60 elevi, 10 profesori 
Pentru a sărbători ziua Europei s-au organizat mai multe activități în școală.  
În prima parte, elevul Neagu Alexandru a prezentat informații despre Uniunea Europeană și a 
realizat o diseminare a activităților derulate în acest proiect, pe parcursul anului școlar 2021-
2022. 
Elevul Dona Nicolas, ambasador junior, a realizat și prezentat materialul ,, Încălzirea globală în 
contextul războiului din Ucraina,,. Acest material atrage atenția asupra efectelor negative 
generate, ce vor afecta întreaga omenire.  
Întâlnirea s-a încheiat cu o expoziție gastronomică, în care elevii au realizat și prezentat 
mâncare tradițională din câteva țări U.E. La această activitate diversitatea a fost evidențiată prin 
felurile diferite de mâncare, iar unitatea s-a realizat prin aprecierea acestora. 
 
 
Categoria 6 - Alte activități la alegerea școlii relevante pentru programul EPAS (ex: 
diseminare, etc) (opțional) 
*Adaugați câte activitați aveți nevoie 

  
Titlu: ,,Prioritățile U.E, prioritățile noastre” 
Data : 28.02.2022 
Număr și tip de participanți – 6 profesori, 40 elevi 
Loc / platforma de desfășurare: sala 2, corpul A, Colegiul Tehnic ,,Dinicu Golescu” 
Scurtă descriere: În contextul izbucnirii războiului dintre Rusia și Ucraina, ambasadorii noștri și-
au exprimat îngrijorarea și au realizat această prezentare, în care au pus accent pe prioritățile 
actuale: protejarea cetățenilor și a libertăților acestora, realizarea unui pact verde European, 
reducerea dependenței de resursele energetice ale Rusiei și folosirea mai intense a unor surse 
de energie alternativă.  

Întâlniri/interacțiuni cu eurodeputați (dacă este cazul) 

Au fost realizate în cadrul 
programului întâlniri directe offline 
și/sau online cu eurodeputați? Vă 
rugăm descrieți pe scurt 

Nu 
 

Numărul întâlnirilor interacțiunilor 
directe offline și/sau online cu 
eurodeputați 

Nu 

Numele eurodeputaților 
participanți 

Nu 

 
REFLECTAREA PROGRAMULUI ÎN MEDIA 

(presă scrisă, televiziune, radio, social media)* 
 

Reflectarea programului în mass-media 

Număr de apariții la radio: Nu este cazul 

(detalii, adrese web, dacă este 
cazul) 

 

Număr de apariții la TV: Nu este cazul 

(detalii, adrese web, dacă este 
cazul) 

 

Număr de articole în presa 
scrisă/presa online: 

2 
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(detalii, adrese web, dacă este 
cazul) 

https://www.facebook.com/IstitutoItalianoDiCulturaBucarest/
posts/366326122182528 
 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682317932729
635&type=3&sfnsn=mo 
 

Număr de articole/postări pe 
website-ul școlii 

1 

(detalii, adrese web, dacă este 
cazul) 

Pe site scoala www.colegiuldinicugolescu.ro 
au fost postate la secțiunea Proiecte materiale cu informații 
referitoare la anul III de proiect-echipa de proiect 
(ambasadori juniori și seniori), activități desfășurate, poze 
de la activități. 

Reflectarea programului în social media - Facebook 

Număr de articole / postări pe 
pagina de Facebook EPAS a 
BLPE - 
https://www.facebook.com/EPASR
O/ 

Număr articole / postări: Au fost postate informații pe 
https://www.facebook.com/EPASRO/ despre  activitățile 
desfășurate de echipa noastră : 6 

Pagina de Facebook a școlii 
dedicată programului EPAS (dacă 
exista) 

Link pagină: 
https://m.facebook.com/profile.php?id=100064113309977 
Număr de followers ai paginii:20 
Număr de like-uri ale paginii: 110 
Număr articole / postări: 55 

Pagina de Facebook a școlii  
(dacă este cazul) 

Link pagină: 
https://www.facebook.com/ColegiulDinicuGolescu 
 
Număr de followers: 1728 
Număr articole / postări: 40 
 

Reflectarea programului în social media - Instagram 

Cont de Instagram al școlii 
dedicat programului EPAS 

Nu este cazul 
 

Alte informații: 

1A. Dacă este cazul, vă rugăm să 
specificați cu câte școli din 
rețeaua EPAS din România a 
ținut școala dvs. legătura în 
cadrul activităților în acest an 
școlar (offline și/sau online). 

  
 
                  2 

1B. Vă rugăm enumerați câteva 
școli pentru punctul A  

Colegiul Național ,,Doamna Stanca”, Satu Mare, 
Colegiul Național ,,Cantemir Vodă”, București 

2A. Dacă este cazul, vă rugăm să 
specificați cu câte școli din 
rețeaua EPAS din afara țării a 
ținut școala dvs. legătura în 
cadrul activităților în acest an 
școlar (offline și/sau online). 

Nu este cazul 

2B. Vă rugăm enumerați câteva 
școli pentru punctul A 

Nu este cazul 

3. Dacă este cazul, vă rugăm 
specificați dacă ați colaborat 
pentru activități cu alte școli din 
afara rețelei EPAS, din țară sau 

Colegiul Tehnic ,,Mihai I”, București 

https://www.facebook.com/IstitutoItalianoDiCulturaBucarest/posts/366326122182528
https://www.facebook.com/IstitutoItalianoDiCulturaBucarest/posts/366326122182528
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682317932729635&type=3&sfnsn=mo
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.682317932729635&type=3&sfnsn=mo
http://www.colegiuldinicugolescu.ro/
https://www.facebook.com/EPASRO/
https://www.facebook.com/EPASRO/
https://www.facebook.com/EPASRO/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100064113309977
https://www.facebook.com/ColegiulDinicuGolescu
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din afara țării, și în ce mod 
(exemple de colaborare) 

4. Dacă este cazul, vă rugăm să 
specificați numărul de elevi din 
școala dumneavoastră care au 
participat în acest an școlar la 
sesiuni Euroscola  

Nu este cazul 

TESTIMONIALE ALE ELEVILOR sau ale PROFESORILOR despre programul EPAS 

Vă rugăm să includeți 1 – 2 declarații de la elevi sau profesori care participă la program despre 
impactul acestuia asupra lor 
 
Nume și prenume elev: 
Neagu Alexandru: Proiectul "EPAS - Școli ambasador ale Parlamentului European" este o 
adevărată piatră de temelie ce sădește valorile europene asupra noastră, a tinerilor ce avem 
datoria de a apăra această identitate clădită în 72 de ani . Consider esențial ca noi, tinerii să 
înțelegem și să învățăm să ne valorificăm această identitate pentru a putea crea o Europă 
sănătoasă și armonioasă. 
 
Popa Maria Alexandra : Proiectul Epas este o modalitate interactivă de a-i informa pe copii în 
legătură cu Uniunea Europeană, o uniune politică și economică a 27 de state membre situate în 
Europa. Proiectul Epas reprezintă pentru mine, ca și pentru oricare elev, o șansă de a cunoaște 
și a învăța istoria Uniunii Europene, valorile și principiile ei, cât și lucrurile pe care le realizează. 
 
Prenume și/sau nume profesor: 
Georgeta Pălică : Apreciez foarte mult proiectul EPAS, pentru că activitățile desfășurate în 
cadrul său, contribuie la dezvoltarea tinerilor, la cunoașterea drepturilor și oportunităților 
conferite de cetățenia europeană. Astfel, generația viitoare va prețui pacea, libertatea, 
democtația.  Este un proiect care s-a adaptat problemelor cu care ne-am confruntat în ultimii ani 
și a continuat, spre bucuria noastră, elevi și profesori. 
 
Ivan Ana-Maria: Consider proiectul EPAS o oportunitate pentru elevii Colegiului Tehnic Dinicu 
Golescu să afle lucruri noi despre Uniunea Europeană, să-și dezvolte spiritul critic și nu în 
ultimul rand, sa interacționeze cu elevi, profesori din alte școli, să iasă din zona lor de confort și 
să exerseze abilități de comunicare. 
 

 
Alte comentarii cu privire la program: opțional 

 

Provocări : Provocarea pentru echipa EPAS a C.T.,,Dinicu Golescu” este de a îndeplini dorința 
copiilor, de a vizita fizic Parlamentul European, Casa Istoriei Europene și Parlamentarium.  
 
 

Realizări 

Recomandări 

 
VIZITA DE EVALUARE / EVALUAREA ON-LINE 

 

ACEASTĂ RUBRICĂ VA FI COMPLETATĂ DE EVALUATOR ÎN URMA VIZITEI DE EVALUARE 
SAU A EVALUĂRII ON-LINE 

Data vizitei de evaluare/ evaluării 
online 

 

Impresii / comentarii din vizita de evaluare  
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Menținere titulatură Școală-
ambasador a Parlamentului 
European (ADMIS / RESPINS) – 
pentru școlile care dețin deja 
titulatura  

 

 
 

Vă rugăm să anexați la raport: 
 
1 - Fotografii - maximum 15 fotografii pe perioada de raportare (trimise ca fișiere individuale 
format jpg/png și nu inserate în documentul word) 
 
2 - Fișier Word - print screen-uri ale postarilor de pe pagina de Facebook EPAS (fișier word 
separat): 

 
• minimum 3 postări despre activități (maximum 3 fotografii postare /activitate) 
• minimum 1 postare  despre  punctul de informare (maximum 3 fotografii postare / 
activitate) 
• minimum 1 postare despre Ziua Europei (maximum 3 fotografii postate /activitate) 
 
Vă rugăm denumirea fișierelor aferente activității EPAS (Raportul de activitate, 
pozele) să înceapă cu codul de școală al programului (de ex AG02_Raport de 
activitate). 

 
 
Rapoartele se trimit pe adresa de e-mail apddagenda21@gmail.com 

 
Termen trimitere raport: 31 mai 2022 
 
Notă: diplomele se vor acorda după realizarea evaluării și cu condiția îndeplinirii cerințelor 
minime ale programului de către școală 

mailto:apddagenda21@gmail.com

