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REGULAMENTUL
CONCURSULUI NAŢIONAL
“EUROPA DE MÂINE”
1. TEMA CONCURSULUI: EUROPA DE MÂINE
2. ARGUMENT
În contextul strategiei de racordare a învatamântului românesc la standardele şi valorile educaţionale
promovate în domeniul educaţiei pentru cetăţenie democratică de către toate statele Uniunii Europene,
Ministerul Educaţiei , Cercetării şi Tineretului a elaborat programul naţional Educaţie pentru cetăţenie
democratică oferind posibilitatea implementării acestuia atât în zona educaţiei formale, cât şi non-formale.
Concursul naţional “Europa de mâine” constituie un răspuns oportun şi necesar al demersului
de formare a cetăţeanului spaţiului european.
3. SCOP
Considerând educaţia ca agent cheie al schimbării, concursul “Europa de mâine” îşi propune să valorizeze
cunoştinţele acumulate de elevi în cadrul activităţilor de Educaţie pentru cetăţenie democratică, să creeze
cadrul de exersare a competenţelor cognitive (cunoştinţe despre principii şi valori ale drepturilor omului
şi cetăţeniei democratice), afective (aderenţa la principiile promovate de educaţia pentru cetăţenie
democratică: libertate, egalitate, solidaritate), participative (capacităţi de implicare şi acţiune nemijlocită,
cooperare, soluţionare de conflicte etc.), să stimuleze, totodată, interesul elevilor pentru dezbaterea
problemelor cu care se confruntă societatea contemporană.
4. OBIECTIVE
Concursul urmăreşte dezvoltarea unor abilităţi de bază şi specifice, ca:
- abilităţi cognitive;
- abilităţi participative, de cooperare şi relaţionale;
- abilităţi comunicative multiple;
- abilităţi de mediere;
- abilităţi argumentative şi critice;
- abilităţi productive şi creative;
- abilităţi de evaluare.
De asemenea, atelierele de lucru destinate elevilor urmăresc:
- transpunerea elementelor de educaţie civică prin limbaj artistic;
- manifestarea creativităţii şi atitudinii de implicare socială a tinerei generaţii, în modalităţi şi contexte
diferite.
- atitudinea pro-socială a tinerei generaţii;
- gradul de implicare civică în soluţionarea problemelor specifice cuprinse în zona Educaţiei pentru
cetăţenie democratică.

5. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul este deschis copiilor care, prin educaţia primită, sunt familiarizaţi cu concepte ca: drepturile
copilului, drepturile omului, protecţie socială, marginalizare, excluziune, exploatare, sărăcie, incluziune
socială, abuz, violenţă, discriminare, negocierea conflictelor, viaţa pe cont propriu, comunicare, prin
intermediul instrumentelor educative de prevenire şi protecţie.
Elevii participanţi trebuie să aibă cunoştinţe şi abilităţi despre:
- drepturile copilului şi drepturile omului
- promovarea unei societăţi libere, tolerante şi juste;
- dezvoltarea şi exersarea competenţelor şi atitudinilor social – civice democratice;
- apărarea valorilor şi principiilor libertăţii, ale pluralismului democratic, ale drepturilor omului şi ale
statului de drept.
6. CATEGORII DE VÂRSTĂ ADMISE
Concursul este destinat tuturor elevilor implicaţi programul naţional Educaţie pentru cetăţenie democratică la
nivel naţional.
La faza naţională vor participa câştigătorii etapei judeţene, pe categorii de vârstă. Echipajul judeţului,
pentru această etapă, are următoarea componenţă:
- 4 elevi clasele V – VIII;
- 4 elevi clasele IX – XII;
- pentru învăţământul primar, concurenţii de gimnaziu vor aduce lucrarea câştigătoare la nivelul
judeţului;
Înscrierea în concurs se realizează pe baza procesului verbal al concursului- faza judeţeană, avizat de
ISJ/ISMB.
7. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Etapa judeţeana/municipală va fi organizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean/Inspectoratul
Municipiului Bucureşti pe baza prezentului regulament, fiind obligatorie prezentarea unui portofoliu
(fotografii, CD) de către fiecare unitate şcolară implicată în program..
a) Proba de concurs pentru elevii claselor I – IV constă în realizarea unui calendar, ilustraţia aferentă
fiecărei luni prezentând câte un drept al copiilor.
 Tehnica de lucru: acuarela, guaşa, tempera, tehnici mixte pe suport de hârtie, colaj;
 Dimensiunea lucrărilor: coală A1(coală carton Duplex).
b) Proba de concurs pentru elevii de gimnaziu constă în: realizarea unui stand de prezentare a României
la un târg european de oportunităţi educaţionale. Materialele realizate vor fi expuse şi prezentate la
etapa naţională, anterior probei etapei naţionale.
 Criteriile de evaluare sunt prezentate în ANEXA 1.
c) Proba de concurs pentru elevii de liceu constă în realizarea unui material documentar în format
electronic referitor la posibilităţile şi avantajele unei cariere profesionale în România. Acesta va fi
prezentat şi la etapa naţională, anterior probei etapei naţionale.
 Criteriile de evaluare sunt prezentate în ANEXA 2.
STABILIREA CLASAMENTULUI ŞI PREMIILE:
Comisia de jurizare a concursului va fi numită de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru
faza naţională şi de către Inspectoratul Şcolar Judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucuresti
pentru faza judeţeană şi va avea urmatoarea componenţă:
- preşedinte – directorul de concurs stabilit de MECT (faza naţională);
- inspector cu activitatea educativă (pentru faza judeţeană);

- secretar;
- cinci membri – profesori care au participat la pilotarea programului naţional Educaţie pentru cetăţenie
democratică.
La faza naţională, echipajelor participante li se vor acorda diplome, iar celor clasate pe locurile I, II,
III, premii în conformitate cu normele stabilite de MECT.
Departajarea se va realiza pe baza criteriilor prezentate în anexa 1 şi 2.
DISPOZIŢII FINALE
Faza judeţeană a concursului se va desfăşura până la 15 mai 2008, iar faza naţională se va desfăşura între
18 – 22 iulie 2008 (gimnaziu) şi 23 -27 iulie 2008 (pentru liceu) , conform Calendarului Activităţilor
Educative aprobat de MECT (F1.poz 2).
Pentru faza naţională, fiecare judeţ va transmite MECT un tabel nominal cu componenţa echipajului,
clasa, şcoala, cadrul însoţitor, localitatea, judeţul. Date de contact: Rodica Diana Cherciu
rodica.cherciu@medu.edu.ro
Cheltuielile de transport pentru faza naţională vor fi suportate de Inspectoratul Şcolar
Judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

ANEXA 1
CRITERII DE EVALUARE
1. Organizarea spaţiului expoziţional, în vederea relaţionării mesajului cu subiectul dat şi relevanţa
acestuia;
2. Creativitatea în conceperea unui mesaj centrat pe temele studiate;
3. Capacitatea de simplificare - transformare în semn plastic a mesajului de transmis;
4. Relevanţa produsului din punctul de vedere al mesajului;
5. Originalitate în crearea obiectului logo;
6. Utilizarea registrului de comunicare adecvat.

ANEXA 2
CRITERII DE EVALUARE







Creativitatea
Abilităţi informaţionale.
Abilităţi de producere a informaţiilor folosind tehnicile informaţionale.
Identificarea şi selectarea informaţiilor relevante;
Originalitate în producerea materialului documentar/produsului de la faza naţională ;
Relevanţa materialului documentar/produsului de la faza naţională din punct de vedere al temei.
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