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#EuroscolaRO2018 
                                   
LICEUL TEORETIC ,, NICOLAE BĂLCESCU’’ MEDGIDIA 
Concursul național pentru liceeni EUROSCOLA ediția 2018-2019 
După ce România a aderat la Uniunea Europeană în 2007, în fiecare an au fost lansate diferite programme europene 
de finanțare. Pentru anul 2018 prioritatea considerată relevantă pentru ţara noastră este incluziunea socială.  În 
cadrul Strategiei Europa 2020, România s-a angajat să reducă sărăcia şi să promoveze incluziunea socială în rândul 
persoanelor, familiilor şi grupurilor vulnerabile prin implementarea unui set de politici şi programme, fiind acordată 
prioritate acţiunilor care promovează incluziunea, diversitatea, egalitatea, echilibrul de gen şi non-discriminarea. 
Zonele cele mai afectate de sărăcie şi excluziune socială sunt cele rurale, iar regiunile cu cel mai mare procent de 
persoane expuse riscului de sărăcie sunt regiunile Nord- Est şi Sud- Est.   Finanţarea europeană sprijină evoluţii 
economice şi sociale la nivelul acestor comunităţi şi este esenţial  ca cetăţenii să cunoască şi să înţeleagă avantajele 
obţinute prin proiectele comunitare.  
În acest context, Biroul de Informare al Parlamentului European în România și Ministerul Educaţiei Naţionale 
organizează a XI-a ediţie a concursului Euroscola (2018-2019), sub titlul generic „Europa pentru noi ”. În cadrul 
competitiei naționale, elevii sunt invitați să identifice şi să aleagă unul dintre proiectelele realizate cu finanţare 
europeană în zona în care se află unitatea lor de învăţământ şi să realizeze o campanie de promovare a acestuia în 
perioada 24 mai-24 octombrie. Liceul Teoretic „Nicolae Băcescu ” Medgidia, judeţul Constanța se înscrie în aceasta 
competiție, cu o echipă formată din 24 de elevi din clasa a X-a A și 2 profesori coordonatori. Activitățile propuse se 
vor desfășura în perioada 1 iunie 2018 – 24 septembrie 2018, conform obiectivelor propuse. 
 
OBIECTIVE 

- Cunoaşterea, la nivelul comunităţii, a valorilor  pe care se bazează Uniunea Europeană şi întărirea 
sentimentului existenţei unei identităţi europene ; 

- Realizarea unei campanii de promovare a  unui proiect european de impact pentru comunitatea din zona în 
care se află unitatea de învăţământ ; 

- Conştientizarea în rândul elevilor a problemelor cu care se  confruntă persoanele din comunităţile 
defavorizate şi cultivarea sentimentului de toleranţă si respect a diferenţelor ; 

- Creşterea nivelului de implicare activă şi de voluntariat a membrilor echipei de proiect ; 
- cultivarea  în rândul publicului a importanţei eliminarii stereotipurilor, a prejudecăţilor şi respingerea 

atitudinilor discriminatorii. 
- dezvoltarea abilităților de comunicare și lucru în echipă a elevilor implicați în proiect. 

ECHIPA DE PROIECT: 
Componenţa echipei de proiect a fost stabilită conform principiului motivaţiei personale şi cu respectarea 
procedurilor interne. 
Profesori coordonatori : Nechita Elena, Şerban Gina Elena 
Elevi: 
1.Ali Emre 
2. Astafie Roberta- Antonela 
3. Barbu Sebastian Marian 
4. Bălan Alexia Cristiana 
5. Boşneag Erdin Ştefan 



6. Căruntu Alina-Elena 
7. Ciolacu Dariana Gabriela 
8. Ciuraru Mihai-Andrei 
9. Crînguş Gabriela-Tatiana 
10. Dragomir Raluca-georgiana 
11. Feta Almar Eran 
12. Furtună Theodor Florentin 
13. Frîncu Roxana 
14. Gendîc Aurelian 
15. Jegu Mircea Valentin 
16. Marin Andreea Daniela 
17. Mazîlu AlexandraTeodora 
18. Mot Aurelia Elena 
19.Nechita Anca Maria 
20. Nedelcu Andrei Ioan 
21. Opincă Elena Cristina 
22. Oprea Livia Daniela Mihaela 
23. Raţă Sebastian 
24. Sali Sevyl 

Etapele proiectului:  

1. Etapa preliminară – 24 mai – 24 iunie afişarea anunţului despre proiect, selecţia echipei de proiect, stabilirea 
obiectivelor, muncă de cercetare pentru identificarea unui proiect european. 

2. Etapa de pregătire a proiectului 24 iunie - 31 iulie 
‐ Selecţia proiectului european :FORTIN pentru Satu Nou, Mircea Vodă-transformarea unei comunităţi 

marginalizate într-o comunitate prosperă ; 
‐ Contactarea managerului de proiect ( Constantin Munteanu)  şi a instituţiei partenere (Primăria Mircea 

Vodă) pentru confirmarea permisiunii de a efectua campania de promovare ; 
‐ Trimiterea scrisorilor de solicitare ; 
‐  Pregătirea preliminară a campaniei : logo, simbol, afiş, pliant – pentru concursul Euroscola 2018; 
‐ Crearea de pagini multimedia pentru promovarea proiectului : Facebook, Instagram, Youtube; 
‐ Documentarea asupra proiectului ales; 
‐ Stabilirea activităţilor de promovare; 

3.  Etapa de lansare a proiectului şi derularea campaniei de promovare 
‐ 1 august 2018- publicarea pe site-ul şcolii și pe pagina de Facebook a școlii şi a proiectului a anunţului 

privitor la implicarea în proiectul Euroscola 2018-2019. 
‐ 2-4 august 2018- trimiterea unei notificări referitoare la demararea proiectului, cu includerea link-ului la 

anunțul online, la adresele de e-mail ale BIPE şi MEN. 
‐ 1 august- 10 octombrie – derularea campaniei. 

 Crearea unui videoclip de promovare a proiectului ; 
 Ateliere de realizare a materiale suport care vor fi folosite în cadrul campaniei de informare și 

conștientizare (pliante, flyere, afișe, tricouri); 
 Ateliere hand-made de promovare (origami, pictură) 
 campanie de afișaj și distribuire a flyerelor; 
 flashmob de promovare a proiectului ; 
 conferintă de presă ; 
 actiune de promovare – caravana bicicletelor pe ruta Medgidia- Satu-Nou ; 
 emisune TV de de promovare a proiectului la Media TV ; 
 promovare pe reţelele de socializare create ; 
 evaluarea impactului. 

10-24 octombrie 2018. 



Întocmirea dosarului și expedierea acestuia către Biroul de Informare al Parlamentului European în 
România.(termen limită 24 octombrie 2018, ora 17) 
 


