AMBASADORII JUNIORI DE LA CTVU
– ŞCOALĂ AMBASADOR A PARLAMENTULUI
EUROPEAN – LA BRUXELLES
Participarea la programul educativ ,, EPAS’’ a adus Colegiului Tehnic
,,Victor Ungureanu’’ titlul de ,,Şcoală Ambasador a Parlamentului European’’,
decernat în cadrul Galei Premiilor EPAS care a avut loc în septembrie 2018 la
Biroul de Legătură al Parlamentului European din Bucureşti. Activitatea
desfăşurată în cadrul proiectului a fost răsplătită cu un seminar aprofundat pentru
coordonator care a avut loc la Parlamentul European în noiembrie 2018 şi o vizită
de studiu la Bruxelles pentru patru elevi în februarie 2019.

In perioada 20-22 februarie 2019 am avut ocazia să fim gazduiti la
Bruxelles - un grup de patru eleve însoțite de doamna profesor Cristina
Şopterean, de la Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii. Patru
ambasadori juniori Daria Andrus, Andreea Filip, Diana Boar, Ioana Moldovan au
fost premiate de către domnul europarlamentar Daniel Buda, pentru activitatea

desfăşurată în cadrul proiectului EPAS cu excursii la Parlamentul European de la
Bruxelles, la Muzeul de Istorie Europeană, Parlamentarium, Centru istoric
Bruxelles, în cadrul programului pus la dispoziție de Parlamentul European. Prin
această acţiune domnul Buda Daniel a dorit să vină în sprijinul elevilor pentru a
cunoaște instituțiile europene și implicațiile deciziilor asupra vieții de zi cu zi a
noastre, a tuturor, dar și de a aprecia asupra oportunităților de a lucra în cadrul
acestor instituții.
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EUROPEAN despre discuțiile purtate în cadrul Comisiei de Agricultură, a
Comisiei de Dezvoltare Juridică și a Comisiei de Afaceri Juridice, în care
activeaza și deciziile care se iau la acest nivel și care pot afecta pozitiv sau
negativ țara noastră. De asemenea, le-a transmis elevelor faptul că în această
perioadă agitată a istoriei europene, Parlamentul European reprezintă pilonul
central al democrației la nivelul UE și forumul pentru democrație și dezbateri
privind viitoarea politică a UE. Parlamentul European este totodată organismul
prin care cetățenii se pot face auziți iar prin intermediul nostru, al
europarlamentarilor, interesele fundamentale sunt apărate la nivel european.
Suntem onorați și fericiți că am fost parte a acestui program educativ ce a
adus în prim plan spiritul și valorile europene. Mulţumim pentru sprijin
conducerii şcolii, cadrelor didactice, elevilor, domnului primar Dorin Lojigan şi
nu în ultimul rând domnului europarlametar Daniel Buda. Felicitări întregii
familii EPAS!

