Concursul național EUROSCOLA
ediția a XI-a (2018-2019)
I.

ANUNȚUL CONCURSULUI

Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale
(MEN), lansează cea de a XI-a ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2018- 2019.
Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de integrare europeană și pentru a
promova participarea lor la construcția Uniunii Europene. Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state
membre, oferindu-le ocazia, pe parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei,
de a-și împărtăși viziunile și așteptările.
Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi
din toată Uniunea Europeană. Uniunea Europeană alocă sume importante pentru dezvoltare și pentru recuperarea decalajelor
dintre regiuni, cu toate acestea cetățenilor le lipsesc adesea informații privind modul în care politicile europene influențează
viața lor personală și a comunității din care fac parte. Finanțarea europeană determină evoluții economice și sociale chiar în
vecinătatea noastră, și tocmai din acest motiv, este esențial să cunoaștem și să înțelegem avantajele obținute prin proiectele
comunitare. În acest context, ediția 2018-2019 a concursului „Euroscola” se desfășoară sub titlul generic „Europa pentru noi”.
Elevii sunt invitați să identifice și să aleagă unul dintre proiectele realizate cu finanțare europeană în zona în care se află unitatea
lor de învățământ și să realizeze o campanie de promovare a acestuia.
Scopul concursului este de a valorifica experiențele elevilor acumulate în cadrul acestui demers și de a contribui astfel la
sustenabilitatea proiectului realizat cu fonduri europene, prin conceperea și implementarea unei campanii de informare și
conștientizare a beneficiilor aduse comunității locale de către acesta.
Poate fi ales orice proiect care a fost realizat cu finanțare europeană, în orice domeniu/arie de interes: educație, incluziune
socială, cooperare transfrontalieră, competitivitate, resurse umane, dezvoltare urbană și rurală, agricultură, infrastructură, etc.
Campania de promovare a proiectului realizat cu finanțare europeană și a rezultatelor acestuia va fi concepută de elevi
sub coordonarea cadrelor didactice și va fi derulată oricând în perioada 24 mai - 24 octombrie 2018.

II.

PROIECTUL LICEULUI VASILE SAV

ȘCOALĂ DE CALITATE PENTRU COMUNITATE

III.

SCOP

Informarea elevilor cu privire la instituțiile europene și conștientizarea de către aceștia a faptului că prin accesarea fondurilor
europene comunitatea școlară și locală beneficiază de progres și dezvoltare durabilă.

IV.

OBIECTIVE GENERALE

OG1.Informarea a cel puțin 500 de elevi , 50 de profesori și 200 de membri ai comunității locale cu privire la instituțiile
europene și la rolul acestora în dezvoltarea durabilă a statelor membre.
OG2.Valorizarea rezultatelor ți experiențelor anterioare acumulate prin organizarea unei campanii de promovare a
proiectului ACCES LA UN VIITOR DE SUCCES.
OG3.Atingerea unor competențe cheie recunoscute la nivel european.

V.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1.Realizarea a 5 evenimente de informare cu privire la instituțiile europene și implicarea acestora in
dezvoltarea comunității locale.
OS2.Realizarea materialelor de informare și publicitate pentru promovarea rezultatelor proiectului cu finanțare
europeană POSDRU ACCES LA UN VIITOR DE SUCCES.(pliant, broșură, stickere. film)
OS3. Dezvoltarea competențelor antreprenoriale, digitale, de lucru în echipă, de gestionare a resurselor.

COMPONENȚA ECHIPEI
Coordonatori:
VI.

Prof. Marelena Ungureanu
Prof . Cătălina Mărdărescu

Componența echipei:
1. Antonică Bianca Iuliana
2. Dîscă Fabian
3. Miron Ionuț Alin
4. Diana Crăciun
5. Bejenaru George

6. Livadaru Cosmin
7. Hriscu Ștefan
8. Moraru Gabriel
9. Rediu Denis
10.Ungureanu Andrei
11. Spiridon Iulia Roxana
12. Țigler Bogdan Ioan
13. Imbrea Mihaela
14.Giosanu Mihăiță Cosmin
15.Baciu Laura
16.Andrei Cosmin
17.Balașcă Maximilian
18.Bîrsan Alexandru Constantin
19.Dancă Marcian Luigi
20.Rotaru Cristian
21.Șandur Denis
22.Savin Andrei
23. Damean Andrei
24.Amihaesei Florin

VII.

DATE DE CONTACT
http://www.vasilesav.ro/concursuri.html

