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Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” participă la competiția organizată de Comitetul Economic și Social European, care organizează un 

workshop în perioada 17-19 martie 2016, la care vor participa elevi de liceu cu vârsta mai mare de 16 ani, înscriși în școli din cele 28 state 

membre ale Uniunii Europene, precum și din cele 5 state candidate ale Uniunii Europene (Albania, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Turcia). 

Prin acest workshop, organizat în scopul de a identifica ideile și de a valoriza experiențele tinerei generații europene, se dorește o abordare 

umanitară a imigrației și a azilului, care se bazează pe convingerea că imigranții sunt ființe umane cu aceleași drepturi fundamentale ca 

cetățeni ai UE  și se sugerează o responasabilizare în cadrul comunității mai accentuată, care ar trebui sa fie la baza oricărei politici de imigrare. 

Acest workshop este organizat în doua etape, prima – cea de înregistrare, selecție a elevilor și pregătirea preliminară la nivel local, iar 

cea de a doua – participarea la workshop-ul din Bruxelles. 

În cadrul primei etape, prof.dr. Andreea Movilă a înregistrat liceul online la această competiție, iar ulterior a realizat o fază de selecție în 

luna ianuarie 2016, în rândul elevilor care au avut de prezentat oral un discurs în limba engleză pe tema „Discriminarea în societatea 

europeană”. 

Astfel, în urma acestei evaluări au fost selectați trei elevi din clasa a X-a E, profilul științe socio – umane, respectiv Ioana Hrincă, Dana 

Mihaela Minea și Vlad Munteanu, care vor participa la cea de a doua etapă la Bruxelles, coordonați de prof.dr. Andreea Movilă, Liceul Teoretic 

„Dimitrie Cantemir” Iași fiind  singura instituție școlară selectată din România. De asemenea, profesorul coordonator și elevii selectați vor primi 

o vizită a unui membru CESE în perioada februarie-martie 2016. Acesta va vizita instituția participantă la workshop și va prezenta informații 

privind activitatea Your Europe, Your Say! 2016. 



Profesorul coordonator și elevii vor participa la sesiuni de comunicare și informare online cu membrii CESE, vor aborda temele de 

discuție propuse de CESE și vor disemina activitatea preliminară prin participarea activă la dezbaterile organizate la Bruxelles. 

 

 

 


