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- Regulament - 
 CONCURSUL NAȚIONAL „EUROPA, MAI APROAPE DE NOI” 

 
a. Argument 

Formarea conștiinței europene a tinerei generații din țările nou integrate în Uniunea 
Europeană reprezintă un obiectiv fundamental al sistemului de învățământ românesc, având în 
vedere egalitatea de șanse în atingerea succesului personal și profesional între toți membrii acestei 
structuri europene. Aderarea la un sistem comun de valori nu se poate realiza decât prin informare, 
cunoaștere, practică, acțiuni comune ale copiilor și tinerilor, care să creeze cadrul propice pentru 
armonizarea mentalităților și valorificarea dialogului etnic în perspectiva respectării și acceptării 
unicității naționale în spațiul comun, european. 

Din acest punct de vedere, spațiul activităților educative extrașcolare se deschide cu 
generozitate ca loc de interacțiune eficientă, intercunoaștere și cooperare bazate pe principiul 
respectului reciproc, al toleranței și al non-discriminării. 

b. Scop 
Concursul național intitulat generic „Europa, mai aproape de noi” vizează stimularea 

dialogului intercultural, valorizând cunoștințele și competențele lingvistice, plastice, științifice, 
precum și abilitățile de comunicare, promovarea principiilor democratice, dezvoltarea gândirii critice 
și a creativității a tinerilor. 

c. Obiective 
Concursul urmărește: 

 creșterea vizibilității imaginii României în cadrul Uniunii Europene; 

  integrarea problematicii europene în sistemul educațional românesc; 

 formarea copiilor și tinerilor în spiritul cetățeniei europene; 

 formarea cadrelor didactice implicate în practica metodelor participative necesare 
stimulării implicării active a elevilor în viața socială; 

 stimularea interesului elevilor în dotarea centrelor școlare cu materiale referitoare la 
Uniunea Europeană. 

De asemenea, atelierele de lucru destinate elevilor urmăresc evaluarea: 

 înțelegerii importanței conștiinței apartenenței la Uniunea Europeană; 

 modalităților de valorizare a diversității etnice în spațiul european în soluționarea 
diferitelor probleme sociale; 

 modalităților de prezentare a elementelor comune și individuale a diverselor culturi 
prezente în așa numită „cultură europeană, - spațiu al conviețuirii spirituale”; 

 performanței artistico- plastice și științifice și transferului informațional între elevi; 

 gradului de manifestare a atitudinii pro - sociale europene a tinerei generații. 

d. Tema ediției 2018: prevenirea violenței de gen (în sensul prevederilor Convenției de la 
Istanbul) 

e. Condiții de participare: la concurs participă echipaje de 7 elevi cu vârste între 10 și 18 ani + un 
cadru didactic de la palate/cluburi ale copiilor. 
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f. Etapele concursului:  
- Etapa județeană/a municipiului București va fi organizată de inspectoratul școlar până la data 

de 15 mai 2018. Echipajele clasate pe locul I la etapa județeană vor intra în etapa de preselecție 
națională.  

- Preselecția pentru etapa națională: echipajele clasate pe locul I la etapa județeană vor intra 
în preselecția națională. Pe baza punctajului obținut în urma preselecției, la etapa națională vor 
participa primele 10 echipaje calificate. Rezultatele preselecției vor fi comunicate tuturor echipajelor 
înscrise până la data de 15 iunie 2018. 

- Etapa națională va fi organizată de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu Palatul 
Copiilor Cluj Napoca si Inspectoratul Școlar Județean Cluj, la Băișoara, în iulie 2018. 

g. Probele de concurs: 
- la etapa județeană – realizarea de către fiecare echipaj a unui poster/afiș centrat pe tema 

prevenirii violenței de gen. Criteriile de evaluare a posterului sunt:    
1. Creativitate; 
2. Originalitate; 
3. Identificarea și selectarea informațiilor relevante;  
4. Abilități de producere a  mesajului; 
5. Relevanța posterului din punctul de vedere al temei. 
Produsul anterior menționat va constitui probă de concurs la etapa județeană, va contribui la 

preselecția pentru etapa națională și va fi prezentat în cadrul etapei naționale. Acesta va contribui în 
proporție de 40% la evaluarea finală din cadrul etapei naționale. 

- la preselecția pentru etapa națională, echipajele clasate pe locul I la etapa județeană vor 
transmite un tabel cu componența echipajului cu date de contact ale profesorului coordonator, cel 
puțin 4 fotografii relevante ale posterului și un eseu de maximum 2 pagini (font: Times New Roman – 
12, paragraf 1,5), pe tema ediției, realizat de cei 7 elevi din echipaj, prin e-mail, doamnei Cristina 
Vasiliu, profesor la Palatul Național al Copiilor București – cristina.alina006@yahoo.com. În urma 
evaluării posterului si eseului vor fi selectate 10 echipaje, ce vor participa la etapa națională. 

Criteriile de evaluare a eseului sunt: 

1. Buna cunoaștere a subiectului; 
2. Originalitatea; 
3. Exprimarea valorilor si a atitudinilor personale legate de tema eseului; 
4. Relevanța informațiilor; 
5. Corectitudinea exprimării; 
6. Caracterul persuasiv; 
7. Armonizarea ideilor și a argumentelor. 
- la etapa națională, fiecare echipaj va prezenta posterul realizat pentru înscrierea la concurs și va 

participa la o serie de ateliere și probe specifice. 

h. Înscrierea pentru etapa județeană 
Fișele de înscriere însoțite de postere vor fi depuse la ISJ Tulcea până la data de 4 mai 2018. 
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE 

PENTRU CONCURSUL NAȚIONAL “EUROPA, MAI APROAPE DE NOI - 2018 

 

 

1. Date despre profesorul îndrumător:  

 

Numele și prenumele:................................................................................................................... 

Telefon:..........................................................................................................................................  

Adresa de e-mail:...........................................................................................................................  

Profesor la disciplina:....................................................................................................................  

Unitatea de învățământ:...............................................................................................................  

Adresa:........................................................................................................................................... 

Județul:..........................................................................................................................................   

Telefon:.......................................................................................................................................... 

 

2. Date despre elevii participanți: 

 

Nr.crt Numele si prenumele elevului 
Clasa 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

              Profesor îndrumător:                                                                    Director:  


