
LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA”, TÂRGOVIȘTE  

PROIECTUL NAȚIONAL „EUROSCOLA”  

LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” din Târgoviște propune proiectul BUILDING EDUCATION pentru 

participarea la cea de-a douăsprezecea ediție a Concursului Euroscola, organizat de Biroul de Legătură al 

Parlamentului European, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.  

Proiectul “BUILDING EDUCATION.Education is power. Campanie de promovare a importanței unui  

model de educație –Virginia Andreescu Haret “ subliniază importanța educației în formarea tinerei 

generații. Sub deviza Educația schimbă vieți, această ediție își propune să contribuie la conștientizarea 

rolului educației și formării profesionale în atingerea potențialului  fiecărui cetățean, precum și 

asigurarea prosperității economice durabile. 

Echipa Liceului  „Voievodul Mircea” Târgoviște, formată din 17 de elevi şi doi profesori coordonatori 

(prof. limba și literatura română Ionescu Elena-Daniela și prof. matematică Stancu Magdalena), își 

propune să  aducă în prim-plan povestea de succes a primei femei ajunse la gradul de architect inspector 

general Virginia Andreescu Haret, cea care prin muncă și o extraordinară ambiție a reușit să dărâme 

bariere sociale și profesionale. 

Scopul proiectului este acela de a produce o schimbare în mentalitatea tinerilor în ceea ce privește 

importanța educației în formarea lor. 

 Într-o lume in care valorile sunt inversate, tinerii ar trebui să conștientizeze că lipsa educației sau a 

învățării unei meserii  nu poate produce personalități care ar putea deveni modele pentru alte generații, 

ci o masă umană ușor de manevrat. Urmând sloganul Educația este putere, elevii și profesorii 

coordonatori ai proiectului vor susține o campanie de promovare a valorii EDUCAȚIE. 

 În ultimii ani, școala noastră a urmărit formarea unor generații de elevi implicați, cu atitudine, 

dezvoltarea gândirii critice și educarea acestora în spiritul cetățeniei active. 

 Astfel, acest proiect este o continuare logică a proiectelor europene desfășurate de-a lungul anilor, care  

vizează  în plus: creșterea stimei de sine în rândul elevilor, prin implicarea lor în activități educative, ale 

căror coordonatori vor fi adeseori.  

Euroscola este unul dintre programele dedicate tinerilor și aplicat în toate statele membre, scopul său 

declarat este de a reuni în cadrul unor zile festive, adolescenți din toate statele membre ale Uniunii, 

oferindu-le ocazia de a afla pe viu cum funcționează Parlamentul European, dar și de a cunoaște 

mentalitățile și așteptările altor tineri din statele membre. 
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