DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR

Anexa la adresa M.E.N.C.S. nr. 28251 din 23.02.2016

CALENDARUL
de desfășurare a concursului național „MADE FOR EUROPE”
- ediția 2016PERIOADA

ACTIVITATEA

7-24
martie

1. Constituirea comisiilor județene de concurs;
2. Promovarea concursului la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi
a comunităţilor locale din fiecare județ;
3. Înscrierea în concurs a unităţilor şcolare care au derulat proiecte finanţate prin
programe europene;
4. Organizarea expoziţiei cu produsele finale ale proiectelor derulate de unităţile
şcolare înscrise în concurs, la nivelul fiecărui judeţ;
5. Deschiderea expoziţiilor de produse finale ale proiectelor finanţate prin
programe europene, la nivel județean ;
6. Vizitarea expoziţiilor de către publicul interesat.

25-27
martie
1aprilie
11- 15
aprilie
15-20
aprilie

1. Prezentarea produselor finale, în sesiune publică, de către elevi*- reprezentanţi
ai unităţilor de învăţământ înscrise în concurs;
2. Evaluarea produselor finale de către comisia judeţeană de concurs şi afişarea
rezultatelor;
3. Festivitatea de premiere.
Transmiterea rezultatelor la Comisia Naţională a concursului.
Expedierea produselor finale promovate pentru faza naţională, la inspectoratul
şcolar care găzduieşte faza naţională a concursului ( I.S.J. Satu Mare).
Organizarea expoziţiei naţionale.

1. Vizitarea expoziţiei naţionale de către publicul interesat;
2. Selectarea, de către publicul vizitator, prin buletin de vot, a celor mai
originale, utile şi interesante produse finale din expoziţie;
21-23
3. Prezentarea produselor finale aflate în competiţie, de către elevi-reprezentanţi
aprilie
ai unităţilor de învăţământ participante la faza naţională;
4. Evaluarea produselor finale de către comisia naţională de concurs şi afişarea
rezultatelor;
5. Festivitatea de premiere.
*Elevul care face prezentarea produsului în cadrul concursului este nominalizat, în scris, de
către conducerea unității de învățământ, la propunerea membrilor echipei de proiect.
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