#EuroscolaRO2018

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. Ediția 20182019 a concursului „Euroscola” se desfășoară sub titlul generic „Europa pentru noi”.
Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu anunță participarea la Concursul național EUROSCOLA,
ediția a XI-a (2018-2019) cu proiectul intitulat ”Mai informat, mai sănătos, mai European!”.
Conștientizând importanța implicării civice și a voluntariatului în formarea și educarea personalității
elevului, în spiritul principiilor promovate de Uniunea Europeană – UNITATE ÎN DIVESITATE – Colegiul
National ”Tudor Vladimirescu” se înscrie la Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA, ediția a XI-a
(2018-2019) cu proiectul ”Mai informat, mai sănătos, mai European!”.
Echipa Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” își propune prin acest proiect conceperea unei campanii
de promovare, conștientizare și informare a obiectivelor și rezultatelor proiectului realizat din fonduri
europene - Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență
Târgu-Jiu.
Obiectivele proiectului vizează:
implicarea tinerilor liceeni în promovarea principiilor și a politicilor europene de dezvoltare
durabilă din Agenda Europa 2020;
diseminarea rezultatelor proiectelor derulate de administrația locală;
consolidarea colaborării între autoritățile publice locale și tinerii cetățeni ai județului nostru;
mobilizarea tinerilor în implicarea, elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare
europeană nerambursabilă;
conștientizarea cetățenilor județului Gorj de beneficiile aduse vieții, prin implementarea acestui
proiect;
promovarea principiului nediscriminării (discriminare = orice deosebire, excludere, restricție sau
preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, boală
cronică necontagioasă, infectare HIV, etc., precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării în condiții de egalitate a
drepturilor omului și a libertăților fundamentale recunoscute de lege în domeniul politic,
economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice);
educarea tinerilor în domeniul sănătății, prevenției și îmbunătățirii calității vieții membrilor
comunităților locale;
crearea de parteneriate cu diverse entități pentru asigurarea sustenabilității proiectului și pentru
continuarea realizării de proiecte viitoare în domeniul sănătății;

informarea cetățenilor cu privire la egalitatea de șanse și accesul la servicii medicale de calitate,
rezultat al modernizării Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;
creșterea interesului elevilor și al profesorilor din instituția noastră pentru educația în domeniul
sănătății, prin implicarea în realizarea de activități școlare și extrașcolare, de acest gen;
diseminarea informațiilor referitoare la valorile și principiile promovate de Uniunea Europeană;
dezvoltarea competențelor-cheie pentru secolul XXI: competențe digitale, lingvistice,
creativitate, lucrul în echipă, spiritul antreprenorial, comunicarea;
consolidarea importanței rolului pe care școala îl are în comunitatea locală și în formarea
personalității tinerilor cetățeni europeni pe principiul - COMPETENȚA FACE DIFERENȚA!
Componența echipei de proiect a Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu”:
Nr.
Nume și prenume
Clasa
Crt.
1
Aggarwal Ananda Maria
XE
2
Bălăcescu Ana Maria
XA
3
Bîcoi Mn. Sebastian Darius
XA
4
Dabelea D Ioana Viviana
IX A
5
Dinuţă E Eduard Stefan
IX C
6
Dobrotă N Maria Angela
IX C
7
Groza T Iulia Diana
IX C
8
Ionescu Ic. Cristina Elena
XG
Măgureanu-Stoenescu
Ec
Andreea
9
IX A
10
Mihai If. Mirela Elisabeta
XE
11
Moţa G. Theona Maria
XG
12
Petrică Ic. Cristina Nicoleta
XE
13
Pîrvulescu E.N. Roberta -Alina
XA
14
Popeangă Ag. Mihnea Stefan
XA
15
Popescu Ac Bianca
IX C
16
Popescu Dm Ioan
IX C
17
Predescu S. Radu
IX C
18
Prunescu R. Bogdan Andrei
IX C
19
Stoian S. Sorin Alexandru
XA
Tudorescu I.G. Roxana Gabriela
XA
20
21
Tuvene C Alexia Teodora
IX A
22
Daviţoiu Andrei Emil
XA
23
Vlăduţescu I Irina Gabriela
IX E
24
Chiliban Bianca
IX C
Profesori coordonatori:
Velțan Elena
Dragotă Teodora

