
Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște 

 

Sesiune de formare  

”Istoria UE şi rolul acesteia în viaţa noastră de zi cu zi” 

  

Luni, 20 decembrie 2021, a avut loc a doua sesiune de formare a ambasadorilor juniori de la 

Colegiului Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște selectați în cadrul programului educativ 

”Școli-ambasador ale Parlamentului European”. 

În cadrul acestei activităţi ambasadorii seniori, prof. Rafira Anca, prof. Aron Nicoleta şi prof. 

Vlad Cătălina, alături de 4 ambasadori juniori de la clasa a XI-a G au prezentat ambasadorilor juniori 

o scurtă istorie a Uniunii Europene, dar şi rolul acesteia în viaţa noastră de zi cu zi.  

Ambasadorilor juniori le-a fost prezentat momentul în care a fost creată UE, cele 6 ţări 

fondatoare şi momentele următoare acesteia cu privire la aderarea fiecărei ţări. De asemenea li s-a 

subliniat faptul că UE are putere legislativă. Astfel au provocat elevii să participe: 

- un chestionar Kahoot despre istoria și elementele de bază ale Uniunii Europene; la finalul 

acestuia cei  3 elevi aflaţi pe podiu au primit materiale  despre semnificaţia celor 12 steluţe 

galbene, caiete de activităţi şi materiale informative despre UE. 

- o dezbatere ce a avut la bază faptul că „Uniunea Europeană nu poate acționa decât în acele 

domenii în care statele membre o autorizează să facă acest lucru prin tratatele UE.” Astfel, 

ambasadorii seniori au explicat elevilor prezenţi că există o supremație a dreptului UE: 

„dacă o normă națională contravine unei dispoziții a UE, autoritățile statelor membre 

trebuie să aplice dispoziția UE, deoarece principiul supremației se aplică tuturor actelor 

UE cu caracter obligatoriu”. 

- un joc amuzant online despre cum este UE prezentă în viața noastră de zi cu zi 

(https://www.the12differences.eu/en/home/1). Obiectivul principal al jocului este de a 

căuta cele 12 diferențe între două desene aproape identice, unul al unui oraș oarecare din 

UE, celălalt din afara UE. Fiecare diferență ilustrează un exemplu concret de legislație a 

UE ce a fost descoperită de participanţii la joc şi explicată pe scurt de cadrele didactice 

prezente. 

Feedback-ul oferit de participanţi a fost unul pozitiv, deoarece activitatea a fost dinamică, 

interactivă şi plină de informaţii noi. 
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