
 
 

 

Proiectul Generation Z, inițiat și coordonat de eleva Maia Pricopie de la Colegiul 

Național „Mihai Viteazul”, în competiția finală pentru marele premiu European 

Charlemagne Youth Prize, acordat de Parlamentul European 

 

Joi, 30 septembrie 2021, la Aachen, în Germania, va avea loc ceremonia de decernare a marelui premiu 

European Charlemagne Youth Prize, acordat de Parlamentul European. România este reprezentată în 

competiția finală de Proiectul Generation Z, realizat de un grup de elevi de la Colegiul Național „Mihai 

Viteazul” din București, proiect inițiat și coordonat de Maia PRICOPIE. Grupul de liceeni este format din: 

Ilinca PAVEL și Cristian CRISTACHE, management, Robin BUCUR și Vicențiu MIHĂILĂ, marketing, respectiv 

David ISTRATI, tech. În timp, echipa a ajuns să includă alți opt elevi, din diferite licee din țară, și trei 

voluntari, elevi de liceu în Luxemburg, Germania și Belgia. 

 

Proiectul Generation Z a debutat în anul 2019 ca o activitate extracurriculară, desfășurată în cadrul 

Colegiului Național „Mihai Viteazul”, care a constat în principal în facilitarea unui dialog direct cu 

personalități din România, dar și din alte țări, pe teme de interes pentru elevi, precum:  

• rolul artei în viața de zi cu zi și în societate (invitat: Adrian Titieni, actor), 

• problema refugiaților (invitată: Ambasador Nisreen Rubaian, UN High Commissioner for 

Refugees), 

• explorarea cosmosului și colaborarea între națiuni (invitat: Dumitru Prunariu), 

• cărțile și făuritorii lor (invitat: Bogdan Hrib, fondator al Editurii Tritonic), 

• universitățile în SUA (invitați: Besty Boze, Mirta Martin, Dan Hurley, președinți ai unor 

universități și asociații academice din SUA), 

• creativitate și antreprenoriat (invitat: Vlad Drăgușin, absolvent al Colegiului Național „Mihai 

Viteazul” și fondator al companiei Candylab, din New York), 

• mediul și dezvoltarea durabilă (invitat: Carmen Preising, înalt funcționar în cadrul Comisiei 

Europene).  



 
 

 

 

 

 

Pandemia, o problemă globală, a obligat echipa Generațion Z să organizeze în mediul online toate 

dezbaterile,  desfășurate inițial numai în spațiile Colegiului Național „Mihai Viteazul”. Această schimbare 

a reprezentat însă și o oportunitate, ca urmare a faptului că a reușit astfel să extindă lista de invitați și 

audiența, dincolo de limitele distanțelor fizice. 



 
 

 

 

Proiectul a beneficiat de la bun început de sprijinul conducerii Colegiului Național „Mihai Viteazul”, de 

interesul elevilor din liceu, având o participare neobișnuit de mare pentru tipul acesta de activități 

extracurriculare, de atenția presei din România și de o audiență care a devenit internațională (Albania, 

Belgia, Canada, India, Italia, Luxemburg, Mexic, Singapore), în momentul în care evenimentele au fost 

organizate online și s-au desfășurat integral în limba engleză. 

 

Participarea Proiectului Generation Z la competiția European Charlemagne Youth Prize a fost rezultatul 

unei analize interne serioase, care a inclus consultarea conducerii Colegiului Național „Mihai Viteazul” și 

întâlnirea online cu o echipă coordonată de Excelența Sa, doamna ambasador Luminița ODOBESCU, 

Reprezentant Permanent al României la Uniunea Europeană. 

 

Pe 31 martie 2021, Biroul Parlamentului European, la București, a făcut următorul anunț:  

„Proiectul Generation Z, inițiat de o elevă de la Colegiul Național Mihai Viteazul din București, Maia 

PRICOPIE, împreună cu colegii ei și un grup de voluntari din Luxemburg, Germania și Belgia, a fost 

desemnat câștigător din partea României pentru Premiul Charlemagne.”  

 

 

https://twitter.com/Europarl_RO/status/1377271464525758468


 
 

Toți cei 27 de câștigători naționali au intrat în competiție pentru marele premiu European Charlemagne 

Youth Prize, care va fi acordat de Parlamentul European. Festivitatea de premiere pentru câștigătorii 

naționali ai celor 27 de state EU este programată să aibă loc în cadrul unor evenimente mai ample, în 

perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2021, la Aachen. Tot cu acest prilej, vor fi anunțate și cele mai 

bune proiecte la nivel european. Din partea echipei Generation Z, la festivitatea de premiere de la 

Aachen, va participa Ilinca PAVEL, elevă în clasa a XII-a, la Colegiul Național „Mihai Viteazul”. Maia 

PRICOPIE, inițiatoarea și coordonatoarea proiectului Generation Z, aflată acum în SUA, în cadrul unui 

program educațional FLEX, va participa la anumite evenimente organizate la Aachen, în format online.  

 

 

Link-uri: 

• http://generationzcnmv.com/  

• https://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/en/introduction.html  

• https://www.karlspreis.de/en/charlemagne-youth-prize/information  

• https://twitter.com/Europarl_RO/status/1377271464525758468 

• https://revistacultura.ro/cred-ca-este-foarte-important-ca-studentii-sa-experimenteze-si-alte-

culturi/  
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"Mihai Viteazul" National College



About us



We are a team of high school
volunteers studying at

"Mihai Viteazul" National
College aiming to empower

our community through non-
profit, non-sponsored,

cultural events.



ACTIVE MEMBERS MONTHS OF GEN-Z

18+300+
TOTAL EVENT ATTENDEES  

6



Social Impact



Generation Z offers students
the opportunity to both

listen to and debate with
eminent people, examples of
responsible and involved

citizens. 



they develop a sense of identity
as they expand their horizons;

Benefits of the direct dialogue between modern
personalities and the younger generation:

students get educated on topics
that are not tackled by the

curriculum; 

connects different generations
of masterminds, triggering

mutual understanding;

it makes them more engaged in
their communities, helping

them to discover their passions;



Our community
is getting bigger!



in Romania

11 cities

Bucharest
Bacău
Buzău
Pitești
Târgoviște

 

Timișoara
Botoșani
Constanța
Mioveni
Ploiești
Voluntari 

9 countries
worldwide

+
Indonesia

India
Canada
Mexico



Adevarul
Argespres

Stiripresure
DCNews

Profit
E-Politic

Press articles about our events 

Interview with Gen Z coordinator in "Cultura
Newspaper" 

https://m.adevarul.ro/educatie/scoala/liceenii-romani-intra-dialog-presedintii-universitati-statele-unite-1_5f929fb65163ec427125ca9a/index.html
https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/10/23/comunicat-de-presa-colegiul-national-mihai-viteazul--596341
https://www.stiripesurse.ro/liceeni-de-la-colegiul-national-mihai-viteazul-in-dialog-cu-presedintii-unor-universitati-din-statele-unite-ale-americii-gratie-programului-generation-z_1519945.html
https://www.dcnews.ro/liceeni-de-la-colegiul-national-mihai-viteazul-in-dialog-cu-presedinti-ai-unor-universitati-din-sua_779592.html
https://www.ziarulprofit.ro/index.php/liceeni-de-la-colegiul-national-mihai-viteazul-in-dialog-cu-presedintii-unor-universitati-din-sua-gratie-programului-generation-z/
https://www.e-politic.ro/revista-presei/liceeni-de-la-colegiul-na-ional-mihai-viteazul-in-dialog-cu-pre-edin-ii-unor-universita-i-din-sua-gra-ie-programului-generation-z-1475641
https://revistacultura.ro/2020/cred-ca-este-foarte-important-ca-studentii-sa-experimenteze-si-alte-culturi/


Events
hosted by "Mihai Viteazul" National College



01.
WHO DO YOU WANT TO BECOME?

with Romanian actor 

Adrian Titieni

the role of art both in society and in the individual's
personal development; 

Europe as a culturally diverse space: dialogue through
culture;

encouraged young aspiring students not to be afraid
of dreaming big; 

helped students clarify career options.



02.
UNDERSTANDING THE REFUGEE'S
CHALLENGES

with UNHCR Special Representative in Romania,

Nisreen Rubaian

addressed misconceptions regarding refugees; 

explained the importance of EU countries' refugee 
       policy;

helped us understand the human rights dimension; 

stressed on how we can contribute to a better social 
       inclusion of refugees; 

promoted the values of democracy. 



03.
ZERO GRAVITY

with the only Romanian cosmonaut,

Dumitru Prunariu

Prunariu is a member of the European Space Agency; 

helped us understand the complex mechanisms of
exploring the space; 

tackled the purpose of competition and cooperation
between the European Space Agencies and other
leading organisations (NASA, Russian Space Agency,
etc.);

talked about sustainable carbon-free fuels  in order to 
 combat climate change;



04.
DO YOU REALLY KNOW HOW TO
PICK YOUR BOOKS?

with the founder of the Tritonic publishing house,

Bogdan Hrib

shared his experience of living in The Netherlands;  

he addressed the international phenomenon known
as "vanity publishing";  media missinformation

compared book markets from UK, USA and
Romania;

encouraged creativity amongst young people;

empowered teenagers to use their voices to 
 express their beliefs;



05.
IS THIS REALLY AMERICA?

with Betsy Boze,
 former president of  University of Bahamas,

Mirta Martin,
president of  Fairmont State University, 

and Dan Hurley,
CEO of Michigan Association of State University, 

a way for European students to understand other higher
education opportunities: compared admission, curriculum
and degrees (Bologna vs US) and financial support;

promotes transatlantic cooperation.



06.
FROM MISHU TO MANHATTAN

with the founder of the Candylab company, 

Vlad Drăgușin

shared his experience as entrepreneur on different
continents; 

compared the European, American and Asian
architectural experiences;

integrated American design into Paris'  Yves Saint
Laurent fashion;

presented Candylab projects that were implemented
both in the US and European market;



STUDENT FEEDBACK

“After this event, I feel like I am
one step closer to discovering

who I am.” 
-CNMV student



Workshop: Generation Z members and the
Romanian Ambassador at the European Union

In order to outline the 2021 agenda of events, our members discussed with Luminița
Odobescu and her team ways in which Generation Z events can better educate students on

the newest pressing issues.



Team



Maia Pricopie
coordinator

Cristian Cristache
management

Vicentziu Mihaila
design 

Robin Bucur
marketing

Istrati David
tech

Ilinca Pavel
management



In order to ensure continuity...  

...we recruited younger students.

For a larger outreach we onboarded
international volunteers from
Belgium, Germany and

Luxembourg.



"I think it is very important for
students to also experience other
cultures, as it forces them to grow

up, shaping them for a world where
the term "globalisation" is no

longer just a theoretical concept,
but a phenomenon with deep

roots."
-Maia Pricopie, Cultura Newspaper 

"Cred că este foarte important ca
studenții să experimenteze și alte
culturi, întrucât îi maturizează și
îi formează pentru o lume în care

globalizarea deja nu mai este
doar un termen teoretic, ci un
fenomen cu rădăcini adânci."

-Maia Pricopie, Revista Cultura
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