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REGULAMENTUL
CONCURSULUI NAŢIONAL DE CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE EUROPEANĂ
1. TEMA CONCURSULUI : EUROPA, MAI APROAPE DE NOI
2. ARGUMENT
Formarea conştiinţei europene a tinerei generaţii din ţările nou integrate în Uniunea Europeană
reprezintă un obiectiv fundamental al sistemului de învăţământ românesc, având în vedere egalitatea de
şanse în atingerea succesului personal şi profesional între toţi membrii acestei structuri europene. Aderarea la
un sistem comun de valori nu se poate realiza decât prin informare, cunoaştere, practică, acţiuni comune ale
copiilor şi tinerilor, care să creeze cadrul propice pentru armonizarea mentalităţilor şi valorificarea dialogului
etnic în perspectiva respectării şi acceptării unicităţii naţionale în spaţiul comun, european.
Din acest punct de vedere, spaţiul activităţilor educative extraşcolare se deschide cu generozitate ca
loc de interacţiune eficientă, intercunoaştere şi cooperare bazate pe principiul respectului reciproc, al
toleranţei şi al non-discriminării.
3. SCOP
Concursul naţional intitulat generic „Europa, mai aproape de noi” vizează stimularea
dialogului intercultural, valorizând cunoştinţele şi competenţele lingvistice, plastice, ştiinţifice, precum
şi abilităţile de comunicare, promovarea principiilor democratice, dezvoltarea gândirii critice şi a
creativităţii a tinerilor.
4. OBIECTIVE
Concursul urmăreşte:
 creşterea vizibilităţii imaginii României în cadrul Uniunii Europene;
 integrarea problematicii europene în sistemul educaţional românesc;
 formarea copiilor şi tinerilor în spiritul cetăţeniei europene;
 formarea cadrelor didactice implicate în practica metodelor participative necesare stimulării
implicării active a elevilor în viaţa socială;
 stimularea interesului elevilor în dotarea centrelor şcolare cu materiale referitoare la Uniunea
Europeană.
De asemenea, atelierele de lucru destinate elevilor urmăresc evaluarea:
 înţelegerii importanţei conştiinţei apartenenţei la Uniunea Europeană;
 modalităţilor de valorizare a diversităţii etnice în spaţiul european în soluţionarea diferitelor
probleme sociale;
 modalităţilor de prezentare a elementelor comune şi individuale a diverselor culturi prezente în
aşa numită „cultură europeană, - spaţiu al convieţuirii spirituale”;
 performanţei artistico- plastice şi ştiinţifice şi transferului informaţional între elevi;
 gradului de manifestare a atitudinii pro - sociale europene a tinerei generaţii.

5. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul este deschis elevilor (de gimnaziu şi liceu) care frecventează cercurile de limbă şi
civilizaţie străină, de studii europene, arte vizuale (pictură, sculptură, foto-cineclub), teatru,
informatică şi jurnalism din palatele şi cluburile copiilor.
Elevii participanţi trebuie să aibă cunoştinţe şi abilităţi despre:
 structurile Uniunii Europene şi rolul acestora;
 demersurile României în vederea racordării educaţiei la standardele Uniunii Europene;
 vizibilitatea acţiunilor structurilor europene în România;
 statutul de cetăţean european;
 apărarea valorilor şi principiilor libertăţii, ale pluralismului democratic, ale drepturilor omului
şi ale statului de drept;
 dezvoltarea şi exersarea competenţelor şi atitudinilor europene social – civice democratice;
 importanţa şi necesitatea formării competenţelor lingvistice.
6. CATEGORII DE VÂRSTĂ ADMISE :
 elevii de gimnaziu şi liceu care frecventează cursurile cercurilor de limbă şi civilizaţie străină, de
studii europene, arte vizuale, teatru, informatică şi jurnalism organizate în palatele şi cluburile
copiilor.
 la faza naţională vor participa câştigătorii etapei judeţene, pe categorii de vârstă.
Întrucât concursul urmăreşte stimularea şi promovarea abordării interdisciplinare a problematicii
europene, echipajul judeţului va fi format din elevi provenind de la cercuri diferite şi va avea
următoarea structură;
 5 elevi gimnaziu
 4 elevi liceu.
 un profesor însoţitor
7. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
Etapa judeţeană va fi organizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean/ Inspectoratul Şcolar
al Municipiului Bucureşti pe baza prezentului regulament.
proba de concurs pentru elevii de gimnaziu constă în realizarea:
a. unei pagini de website destinate promovării imaginii României în Uniunea Europeană. Această
pagină trebuie să conţină informaţii relevante, susţinute artistic de imagini care să stimuleze
interesul investitorilor în România.


 Criteriile de departajare sunt prezentate în ANEXA 1.
 proba de concurs pentru elevii de liceu constă în realizarea:
a. unui film de scurt metraj (10 minute) care să sensibilizeze comunitatea în soluţionarea
următoarelor probleme ( la alegere): situaţia copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în
străinătate; abandonul şcolar; copiii străzii.
Filmul trebuie să conţină titrarea într-o limbă străină de circulaţie internaţională.
 Criteriile de departajare sunt prezentate în ANEXA 2.
Produsele anterior menţionate vor constitui probă de concurs la etapa judeţeană şi vor fi prezentate
în cadrul etapei naţionale. Acestea vor contribui în proporţie de 40% la evaluarea finală.
La etapa naţională vor fi aceleaşi probe cu aceleaşi criterii de departajare.
8. STABILIREA CLASAMENTULUI ŞI PREMII

 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 Bucureşti pentru faza judeţeană şi va avea următoarea componenţă:
-

preşedinte: directorul de concurs stabilit de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (faza naţională);
directorul Palatului Copiilor (pentru faza judeţeană);
secretar;
cinci membri - profesori coordonatori de cercuri care nu au elevi/echipaje în concurs.;
Departajarea se realizează pe baza criteriilor prezentate în anexele 1 şi 2.
Elevilor participanţi li se vor acorda diplome, iar celor clasaţi pe locurile I, II, III premii
individuale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului.
Se va acorda un singur premiu (I, II, III) pe echipaj, restul participanţilor primind diploma.

9. DISPOZIŢII FINALE
Pentru faza naţională, fiecare judeţ va prezenta un tabel nominal (în două exemplare) cu
componenţa echipajului, palat/club, cercul, cadrul didactic însoţitor, localitatea, judeţul. Înscrierea la
etapa naţională se va realiza până la 15 iunie 2008. Persoană de contact: dna prof. Cristina Vasiliu
(0788.174.300, pcbucuresti@gmail.com). Etapa naţională va avea loc în perioada 30 iulie – 3 august
2008, Băişoara, judeţul Cluj.
Cheltuielile de organizare şi desfăşurare a fazei judeţene vor fi suportate de Inspectoratul Şcolar
Judeţean, iar cele legate de organizarea şi desfăşurarea fazei naţionale, de către M.E.C.T.
Concursul este aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin „Calendarul
Activităţilor Educative Extraşcolare” ( F1, poz.1 )
Cheltuielile de transport pentru faza naţională vor fi suportate de Inspectoratul Şcolar Judeţean/
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.

ANEXA 1
CRITERII DE EVALUARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Creativitatea
Abilităţi informaţionale.
Abilităţi de producere a informaţiilor folosind tehnicile informaţionale.
Identificarea şi selectarea informaţiilor relevante;
Originalitate în organizarea spaţiului site-ului;
Utilizarea registrului de comunicare;
Relaţionarea informaţiilor cu subiectul dat şi relevanţa acestuia.
ANEXA 2

CRITERII DE EVALUARE
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.

Relevanţa filmului din punct de vedere al temei;
Unitatea compoziţiei şi unitatea mesajului
Coerenţa secvenţelor
Utilizarea registrului de comunicare adecvat textului, stil, vocabular, în limba străină folosită:
Originalitatea filmului;
Gradul de implicare a participanţilor.
Viabilitatea soluţiilor identificate.
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