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Ziua Europei este și ziua ta 

Proiect de parteneriat național  

« UNITATE IN DIVERSITATE » 

ediţia a-V-a 

                               Concurs național  2014 

Regulament de organizare și desfășurare 
 

1.   PREVEDERI  GENERALE 

   ,, Unitate în diversitate” este un proiect adresat elevilor din clasele de gimnaziu   

(clasa a VIII a ) şi de liceu din ţară . 

2. SCOPUL PROIECTULUI 
   Proiectul  are drept scop educarea tinerilor în vederea cunoașterii semnificației și a 

simbolurilor Uniunii Europene. 

   3.  ARGUMENT  

   Odată cu aderarea la Uniunea Europeană,  ziua de 9 Mai a devenit deja o tradiţie pentru noi 

şi o sărbătorim în fiecare an. 

    Uniunea Europeană reprezintă cel mai ambiţios vis şi cel mai amplu proiect cetăţenesc al 

secolului al  XXI-lea. A fi cu adevărat european înseamnă a participa la imaginarea şi la 

construirea unui tărâm comun de libertate capabil să transforme întreaga lume într-o lume mai 

bună, locuită de cetăţeni liberi şi responsabili. Uniunea Europeană înseamnă grija pentru 

lumea de mâine a fiecăruia dintre noi.            

 4. OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

O1. 1)educarea elevilor în spiritul apartenenţei la un spaţiu comun european prin implicarea    

lor în acţiunile derulate în proiect 

O2. 2)cunoaşterea însemnelor U. E 

O3. 3)descoperirea Europei prin intermediul unei expoziţii de pliante, cărţi, ilustraţii 

5. GRUP ŢINTĂ: elevii de clasa a VIII a şi liceu din şcolile partenere şi din ţară 

6. ACTIVITATILE PROIECTULUI  

I)  expozitie de picturi, colaje, grafica, desene tematice; 

    II)  concurs pe doua secţiuni: întrebări în limbile franceză și engleză pe teme privind U.E.  

   III)  prezentare PowerPoint care trebuie să cuprindă  următoarele teme obligatorii: 

 istoricul U.E.; 

 capitale europene; 

 instituții europene. 

7. CALENDARUL PROIECTULUI 

     20 aprilie  2014 – data limita de trimitere a lucrărilor (desene, grafică,  colaje, picturi 

tematice) participante la concurs. Pentru secţiunea a -II -a elevii se pot înscrie pe baza  fişei  

anexate mai jos la adresa de e-mail : maria_radut@yahoo.co.uk. 

Lucrările la secţiunile  I şi III  se vor trimite pe adresa  Colegiului Tehnic  ,,Ion Mincu” din 

Slatina, strada Dragăneşti, nr.25, Slatina Judeţul Olt cu menţiunea pentru concursul ,,Unitate 

în diversitate” . Înscrierea participanţilor se va face pe baza unei FIŞE DE ÎNSCRIERE, aflată 

în anexă, până la data de 30 aprilie pentru secţiunea  
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a -II- a,  iar pentru celelalte doua sectiuni (I si III) până la 

data de 20 aprilie 2014 data poştei când se vor şi trimite . 

PERSOANĂ DE CONTACT: Răduţ Maria , maria_radut@yahoo.co.uk  ,0762/142/399 

8.CONDIŢII DE REDACTARE: 

 fiecare lucrare va fi trimisă în folia protectoare proprie, însoţite de fişa de înscriere  

 se admit maxim 3 lucrări de la fiecare îndrumător; 

 se va pune foarte mult  accent pe originalitate, şi nu vor fi luate în discuţie lucrările “ 

copiate” de pe anumite pagini de internet; 

 lucrările vor fi trimise prin poştă, la adresa menţionată mai sus, până la data de 20 aprilie 

2014; 

 pentru trimiterea diplomelor este nevoie de un plic timbrat şi autoadresat, plic pe care îl 

veţi trimite odată cu lucrările; 

 nu se percepe taxă ; 

 subiectele alese trebuie să se încadreze în tema generală a proiectului; 

 autorii pot alege titlul care li se pare potrivit pentru lucrările lor; 

 toti participanții (elevi și profesori ) vor primi diplome de participare; 

 pentru secţiunea power point numărul limită de slide -uri este 12 iar prezentarea va fi 

realizată în limbile franceză sau engleză; 

 jurizarea lucrărilor se va face de către o comisie de specialitate, pe categorii de vârstă, 

urmând ca până la 10 iunie 2014, participanţii să primească diplomele. 

La secţiunea a doua  fiecare liceu poate participa cu o echipă formată din 2 elevi (unul pentru 

fiecare limbă străină )și un elev pentru prezentarea PowerPoint. 

Se vor elabora subiecte în functie de profilul liceului participant ( subiecte pentru licee 

tehnologice & pentru cele  teoretice)   

   

9. ÎNSCRIEREA SE POATE FACE PE BAZA FIŞEI DE ÎNSCRIERE ATAŞATĂ ÎN 

ANEXĂ LA URMĂTOARELE ADRESE DE E-MAIL : maria_radut@yahoo.co.uk , 

vaduva_flori@yahoo.com. 

 10. Bibliografia 

 Agenda EURO editata de Fundatia Generation Europe ADBL 

 www.infoeuropa.ro 

 www.europe.ind/comm 

 www.euractiv.ro 

 www.9009.ro 

 http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_Uniunii_Europene 

Notă 
 

Pentru secţiunea power point – elevul care nu se încadrează în  12  slide -uri este descalificat . 
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Anexa 

 

 

Proiect educativ 

“ UNITATE IN DIVERSITATE ” 

editia a-V-a 
 

FIŞA DE ÎNSCRIERE 
 

 

ŞCOALA………………………………………………………………................. 

CADRU DIDACTIC COORDONATOR……………………………………....... 

NUMĂR ELEVI  PARTICIPANŢI………………………………..................... 

 

NR. 

CRT. 

NUME SI 

PRENUME  ELEV 

PROFESOR 

COORDONATOR 

SECŢIUNEA CLASA 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Sectiunea: 1.Grafica, desene, colaje. 2.Concurs echipaj  3. Power-point,  

Rugăm a se specifica în tabel numele secţiunii la care participaţi. 

 

 

                                                                               
 


