Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA,
ediția a X-a (2017-2018)
Biroul de Informare al Parlamentului European în România (BIPE), în parteneriat cu
Ministerul Educaţiei Naţionale i Cercetării tiințifice (MENC ), lansează cea de a X-a
ediție a concursului național pentru licee, EUROSCOLA 2017-2018.
Reprezentanţii Parlamentului European şi ai Cosiliului Uniunii Europene au ajuns la un
acord provizoriu cu privire la decizia de proclamare a anului 2018 drept ,, Anul
european al patrimoniului cultural”. Scopul acestei iniţiative este de a aduce în centrul
atenţiei istoria şi valorile europene şi de a întări sentimentul existenţei unei identităţi
europene.
Specificul naţional este ceea ce defineşte cultura poporului român , ceea ce o identifică şi o
diferenţiază în acelaşi timp de altele, este nivelul maxim de originalitate şi personalitate cu
care vine ea în cultura europeană. Gestul creator al românilor e parte din gestul creator al
europenilor, un aport direct şi expresiv la destinul european.
În acest context elevii Colegiului Naţional Militar ,, Ştefan cel Mare” se înscriu la
Concursul național EUROSCOLA 2017-2018, cu proiectul ,,Opinca”.

Obiective:
 Informarea elevilor din CNM , Ştefan cel Mare” cu privire la structura, rolul i
procedurile institu iilor europene; cunoaşterea obiectivelor Strategiei Europa 2020
prin dezbaterea organizată de elevi pe baza materialelor oferite de CE.
 Formarea unei con tiin e civice a elevilor în acord cu standardele de conduită ale
Uniunii Europene prin cunoaşterea şi respectarea istoriei şi valorilor europene.
 Creşterea gradului de responsabilizare a elevilor privind patrimoniul local si naţional,
în promovarea diversităţii culturale la nivel european şi a conservării lui pentru
generaţiile următoare.

 Dezvoltarea abilită ilor de cercetare, de lucru în echipă, precum i dezvoltarea
imagina iei elevilor prin intermediul propunerii unor măsuri de revitalizare a unui
meşteşug pe cale de dispariţie;
 Formarea deprinderii de a comunica şi a lucra în cadrul parteneriatelor;
 Extinderea orizontului cognitiv al elevilor cu privire la dinamica rela iei educa iecerere/ofertă în pia a muncii;;
 Sensibilizarea cetăţenilor cu privire la necesitatea revitalizării meşteşugurilor
tradiţionale, prin cumpărare sau promovare;
 Mediatizarea tematicii proiectului Euroscola în diferite segmente ale societă ii
române ti actuale - liceal, politic, economic- prin întâlniri de lucru ale echipei cu
colegi din celelalte şcoli din oraş, cu reprezentan i ai Primăriei şi Consiliului Local
Câmpulung Moldovenesc, cu reprezentanţi ai GTL din regiunea noastră.





Cadru legislativ:
Strategia Europa 2020: obiectivele strategiei (capitolul educa ie);
Legea Educatiei Naţionale, art.3 (principiul descentralizării- deciziile principale se iau de
către actorii implicați direct în proces, principiul relevanței- educația răspunde nevoilor
de dezvoltare personală și social-economică, principiul incluziunii sociale);
Planul managerial al CNM ,,Ştefan cel Mare” nr.A1350/2014-2019/care urmăreşte
aplicarea politicilor educa ionale ale M.E.N. inte strategice : 6 – Dezvoltarea
proiectelor de educaţie extracurriculară a parteneriatelor interne şi externe; 7Dezvoltarea europeană a colegiului, premisă pentru o evoluţe instituţională durabilă.
Echipa care urmează să se ocupe de proiect este compusă din:

Elevii:
1. Robu Oana IX
2. Tomoiagă Maria IX
3. Livadaru Cristina IX
4. Moroşanu Ioana IX
5. Beşa Alexandru – Ştefan IX
6. Rusu Sebastian- Florin IX
7. Mercheş Costel IX
8. Darie Flavius IX
9. Sandu Dragoş IX
10. Neamţu Lucian IX
11. Zaharia Florin IX
12. Însurăţelu Andra IX
13. Şuhani Simion IX
14. Sofia Ioana –Lavinia IX
15. Ungureanu Eduard IX
16. Blană Vasile – Răzvan IX

17. Crăciun Diana IX
18. Nemţan Nisioiu Bianca X
19. Greşanu David Daniel X
20. Moldovanu Răzvan X
21. Cardasim Filip X
22. Daşchievici Diana X
23. Curic Bianca X
24. Daniliuc Bogdan X
Profesori coordonatori:
1. Cătălina Gulii /fizică
2. Marcela Ursachi / limba engleză

Activităţi propuse:









Lansarea proiectului în colegiu- 26 mai-31 mai-în cadrul proiectului ,,Portul
popular”
Alegerea echipei de proiect realizată în urma derulării proiectului educaţional
,,Portul popular”/ criterii de selecţie: cunoaşterea pieselor componente ale
costumului popular, îmbrăcarea unui astfel de costum în momentele speciale ale
comunităţii din care provin, cunoaşterea şi prezentarea tradiţiilor din locurile
natale, cunoaşterea şi practicarea dansurilor şi cântecelor populare – iunie
Lansarea oficială a proiectului pe site-ul CNM ,,Ştefan cel Mare”, pe pagina de
Facebook care va fi actualizată pe toată durata proiectului -iunie
Instruirea elevilor din echipa de proiect şi formarea grupurilor de lucru;
propunerea de activităţi concrete, a unui buget minim şi a unor strategii de atragere
de parteneri şi sponsori – iunie
Realizarea unui parteneriat cu o asociaţie nonguvernamentală, în vederea derulării
unor etape propuse din proiect-lucrul în echipă în diverse activită i de voluntariat -iunie/iulie/august
Crearea materialelor de popularizare a proiectului, documentare şi promovare în
comunitate - iulie/august/septembrie
Analiza şi reflecţie /impactul asupra comunităţii, sustenabilitate, realizarea
dosarului – septembrie/octombrie.

Informații suplimentare despre proiect
Biroul de Informare al Parlamentului European în România i Ministerul Educaţiei
Naţionale invită toate unită ile de învă ământ liceal să participe la edi ia 2017-2018 a
concursului „Euroscola”, edi ie care se va desfă ura sub titlul generic „Rolul patrimoniului
românesc în consolidarea identității europene”.
Elevii sunt invita i:
1. a) să identifice un obiectiv/ obiect/ element de patrimoniu (denumit în continuare „obiect de
patrimoniu”) din localitatea sau din jude ul în care locuiesc i să facă o prezentare de

maxim două pagini a acestuia cu eviden ierea valorii sale de patrimoniu în context na ional
i european (arhitecturală, istorică, artistică, ştiinţifică .a.m.d.).
2. b) să conceapă i să implementeze un proiect de campanie de informare i con tientizare a
publicului larg cu privire la valoarea de patrimoniu a obiectului de patrimoniu respectiv i
cu privire la măsurile care trebuie întreprinse pentru protejarea/conservarea i promovarea
acestuia.

