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Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași, în colaborare cu Centrul Român de Politici Economice din București, a
organizat, pe data de 27 februarie 2017, simularea educațională „Deputat în Parlamentul European” în cadrul
proiectului “Îmbunătățirea cunoștințelor despre Parlamentul European prin jocuri educaționale”. Proiectul a
inclus câte două licee din cinci orașe din România (Oradea, Arad, Slatina, Hunedoara și Iași) și a implicat la
nivel național 200 de elevi, în urma căruia 10 elevi selectați prin proces de jurizare vor participa întro vizită de
studiu și documentare la Bruxelles, în perioada 48 aprilie 2017.
Simularea educațională “Deputat în Parlamentul European” sa bazat pe joc de rol, ce a permis participanților
să experimenteze modul de argumentare în cadrul procedurilor legislative în Parlamentul European. Astfel,
prof.dr. Andreea Movilă, coordonatorul proiectului în cadrul liceului, a desfășurat etapa de selecție a
participanților împreună cu echipa de proiect alcătuită din director prof.dr. Anca Dimitriu, director adjunct prof.
Daniela Munteanu, prof. Liliana Stratulat, prof. Traian Fîntînaru și prof. Mădălina Toma.
În urma acestei etape, au fost selectați cei 20 de elevi, cu vârsta de peste 15 ani, care au participat la simularea
educațională. La această reuniune au luat parte, în calitate de membri ai comisie de jurizare, directorul executiv
CEROPEAdina Dragoman, inspector școlar prof. dr. Mihaela Lesenciuc, inspector școlar prof. Alla Apopei,
inspector școlar prof. Maria Rados, lector univ.dr. Bogdan Constantin Neculaureprezentant al Universității
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași și ing. Dumitru Tomorug director general al Primăriei Municipiului Iași.
Simularea jocului a constat în împărțirea celor 20 de elevi în patru grupe conform structurii Parlementului
European și în personificarea unui eurodeputat real. Aceștia au dezbătut teme de actualitate precum
schimbările climatice, agricultura, poluarea mediului, tinerii și piața muncii, având pe rând câte o intervenție prin
discurs de câte două minute. În urma jocului educațional de simulare și a evaluării realizate de membrii juriului a
fost desemnat câștigător elevul Sebastian Ioan Buduroi, elev în clasa a XIa la Liceul Teoretic „Dimitrie
Cantemir”, acesta făcând parte din echipa de elevi care va participa la vizita de studiu de la Bruxelles.
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