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Ambasadorii juniori într-un proiect eTwinning 

  

În luna septembrie a anului 2021, ambasadorul junior Necșoiu Elena Ruxandra a fost 

desemnată să participe activ în proiectul eTwinning ”The Conference on the Future of Europe”. În 

cadrul proiectului ambasadorii juniori participau la mai multe întâlniri pe teme europene. 

În cadrul primei întâlniri, coordonatorii proiectului le-au explicat ambasadorilor juniori 

specificul proiectului și le-au prezentat activitățile pe care le vor parcurge împreună. De asemenea s-

au format și echipele cu elevi din toate școlile ambasador implicate. 

Cele 5 activități desemnate au fost pe temele: 

• Educație, cultură, tineret și sport 

• Schimbările climatice și mediul înconjurător 

• Valori și drepturi, statul de drept, securitate 

• O economie, justiție socială și locuri de muncă mai puternice 

• Sănătate 

 
 În cea de-a doua întâlnire (2 noiembrie 2021), toate echipele formate au prezentat proiectele 

ce le-au lucrat în colaborare cu ceilalți. Ei au inclus foarte multe idei ingenioase despre îmbunătățirea 

sistemului educațional la nivel european, dar și despre cultură, sport și viața tinerilor din zilele de 

astăzi. 

 
 Cea de-a treia întâlnire (28 noiembrie 2021), a avut ca scop informarea despre încălzirea 

globală și efectele schimbări climatice. Subiectul este momentan, de actualitate și se țin dezbateri la 

nivel mondial.  

Echipele din cadrul acestui proiect au adus în prim-plan cele mai interesante idei care ar avea 

nevoie de mari investiții pentru a fi recunoscute în toată lumea (de exemplu: vapoarele construite 

special pentru a aduna gunoaiele din oceane și mari, dronele Flash Forest care plantează copaci de 10 

ori mai rapid decât un om, ș.a.m.d.). 

 



  
 În cadrul celei de-a patra întâlnirii (16 ianuarie 2022), ambasadorii au discutat despre statul 

de drept, siguranța în stat, drepturi și valori. Astfel, fiecare prezentare realizată a avut un punct comun: 

încetarea discriminării și a violenței împotriva oamenilor de culoare sau a membrilor comunității 

LGBTQIA+, oamenilor indiferent de religie, etnie, dizabilități și egalitatea în drepturi indiferent de 

gen. 

 
La cea de-a cincea întâlnire (27 februarie 2022), ambasadorii au participat la o dezbatere pe 

tema economiei, dreptății sociale și a locurilor de muncă. Discuția purtată a reflectat ce rol important 

joacă, educația ca bază a economiei într-o țară europeană, dar și despre influența platformelor de 

socializare în găsirea de locuri de muncă. 

 
În cadrul penultimei întâlniri (20 martie 2022), coordonatorii s-au focusat tema sănătății 

mentale și a bunăstării psihice, nu numai a elevilor, dar a tuturor.  

O dată cu pandemia, în urma unor cercetări, s-a demonstrat că tot mai mulți elevi au suferit și 

încă suferă de "burn out". Acesta reprezintă un sentiment de neputință, o lipsă constantă de motivație. 

De aceea, noi, ambasadorii juniori, am sugerat angajarea unor consilieri psihologici în școli și la 

locurile de muncă, dar și introducerea unor ore de curs pe această temă.     

Feedback-ul oferit de ambasadorul junior, Necșoiu Elena Ruxandra a fost unul pozitiv, 

deoarece a putut comunica cu alți elevi de vârsta ei, din țări ce nu ne cunoșteau cultura, dar totuși au 

colaborat ca și cum nu există nici o granță între ei, elevii. Au reușit să învețe unii de la alții și să lege 

prietenii.  

 

 


