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 Concursul Național ”Made for Europe” 

vizează valorizarea și promovarea experiențelor 

pozitive în derularea proiectelor de cooperare 

europeană, stimulând creativitatea, inovația, 

spiritul de competiție. 

 

 Prin proiectele de parteneriat european 

școlile românești au fost veritabili ambasadori 

ai României în Europa, contribuind, an de an, la 

promovarea unei imagini pozitive a României și 

a valorilor școlii românești. 

 

 Aceste parteneriate au vizat, în princi-

pal, formarea și dezvoltarea de competențe che-

ie, au favorizat crearea unor rețele de parteneri, 

au promovat valorile naționale și europene, an-

trenând copii, tineri, profesori, părinți în acest 

exercițiu al existenței împreună, într-o Europă 

unită. 

 

  

 

 

 

  

 

 Pentru a pune în valoare aceste realizări, 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice lan-

sează școlilor invitația de a participa la competi-

ția națională a produselor realizate în cadrul 

proiectelor de cooperare europeană, competiție 

ce își propune să deschidă cu generozitate per-

spective multiple și care se adresează atât școli-

lor cu experiență în domeniu, cât și celor aflate 

la început de drum. 

Obiectivele concursului: 

 

1. Valorizarea produselor rezultate în cadrul pro-

iectelor de cooperare europeană; 

2. Creșterea vizibilității produselor proiectelor 

de cooperare europeană; 

3. Sporirea calității produselor proiectelor de 

cooperare europeană prin stimularea competi-

ției; 

4. Crearea unui sistem alternativ de informare 

asupra produselor proiectelor de cooperare 

europeană; 

5. Asigurarea de oportunități de promovare a 

produselor rezultate din proiectele de coopera-

re europeană; 

6. Creșterea potențialului de transferabilitate a 

produselor finale în alte contexte educaționa-

le; 

7. Promovarea imaginii instituțiilor de învăță-

mânt preuniversitar participante la concurs. 

 Concursul este deschis tuturor instituțiilor de învăță-

mânt preuniversitar implicate în proiecte de cooperare euro-

peană în anul școlar anterior. 

 Faza județeană a concursului ”Made for Europe” 

este organizată de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea, în 

data de 13 martie 2015, ora 10:30, la Colegiul Economic, 

Râmnicu Vâlcea. 

 

 Calendarul concursului constă în: 

 Organizarea unei expoziții cu informații referitoare la 

proiectele Comenius, Leonardo da Vinci implementate 

și cu produse finale obținute în proiect; 

 Selectarea de către publicul vizitator a celor mai ori-

ginale produse finale din expoziție; 

 Prezentarea produselor finale, a unităților școlare 

candidate și a rezumatelor proiectelor de cooperare 

europeană din care provin produsele de către repre-

zentanți ai școlilor înscrise în concurs; 

 Evaluarea produselor finale de către Comisia Jude-

țeană de concurs și premierea produselor câștigătoare 

va avea loc vineri, 13 martie 2015. 



PREȘEDINTE: 

Prof. Gherghinaru Ion—Inspector Școlar General, 

ISJ Vâlcea 

VICEPREȘEDINTE: 

Prof. Vlădescu Liviu Ion—Inspector Școlar General 

Adjunct 

SECRETAR: 

Prof. Țenea Codruța Elena—Membru Consiliul Con-

sultativ, Departamentul programe europene și pro-

iecte educaționale, ISJ Vâlcea 

Membrii: 

Prof. Iacob Ramona—Membru Consiliul Consultativ, 

Departamentul programe europene și proiecte edu-

caționale, ISJ Vâlcea 

Prof. Stoica Otilia—Inspector școlar pentru Limbi 

Moderne, ISJ Vâlcea 

COMISIA JUDEȚEANĂConcursul Național ”Made for Europe”, Etapa județeană, 13 martie 2015 

 

 

COMISIA DE ORGANIZARE: 

Prof. Matei Marilena—Inspector programe europene 

și proiecte educaționale, ISJ Vâlcea 

Prof. Miroiu Carmen—Director Colegiul Economic, 

Râmnicu Vâlcea 

Prof. Dumitru Maria—Membru Comisia de proiecte 

europene, Colegiul Economic, Râmnicu Vâlcea 

 

COMISIA DE EVALUARE: 

Prof. Giurgiu Lavinia—Membru Consiliul Consul-

tativ, Departamentul programe europene și pro-

iecte educaționale, ISJ Vâlcea 

Prof. Popescu Mădălina Adriana—Școala gimna-

zială nr. 5, Râmnicu Vâlcea 

Prof. Trăistaru Gabriela—Inspector Școlar pentru 

educație permanentă și activități extrașcolare, ISJ 

Vâlcea 

 


