Ştire: La Suceava, faza judeţeană a Concursului Naţional "Made for

Europe"
Astazi a demarat faza judeţeană a Concursului Naţional „Made for Europe”, competiţia
fiind adresată unităţilor şcolare care au derulat proiecte finanţate prin programe
comunitare în anul şcolar anterior, transmite corespondentul AMOS News.
Purtătorul de cuvânt al IªJ Suceava, prof.Laura Hacman, a precizat că scopul activităţii, definit
prin Regulamentul naţional al concursului, vizează valorizarea şi promovarea experienţelor
pozitive în derularea proiectelor finanţate prin programe comunitare, stimulând creativitatea,
inovaţia şi spiritul de competiţie.
„Produsele finale rezultate din proiectele desfăşurate ale unităţilor şcolare înscrise în concurs
vor fi evaluate de către o comisie judeţeană alcătuită din inspectori şcolari, cadre didactice şi
elevi, având în vedere criteriile: relevanţa educaţională a produsului proiectului pentru
unitatea de învăţământ, transferabilitatea produsului, caracterul practic şi caracterul
valorizator al acestuia”, declara prof.Laura Hacman.
Concursul include 4 secţiuni: Proiecte Socrates, Proiecte Leonardo da Vinci, Proiecte de
Dezvoltare ªcolară, Proiecte pentru Învăţământ Rural. În competiţie s-au înscris 7 unităţi
şcolare: ªcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Rădăuţi, ªcoala cu clasele I-VIII nr.2 Rădăuţi, Colegiul
Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, ªcoala cu clasele I-VIII Pârteştii de Sus, ªcoala cu
clasele I-VIII nr. 8 Suceava, ªcoala cu clasele I-VIII Adâncata, ªcoala cu clasele I-VIII
nr.10 Suceava.
Expoziţia produselor este deschisă publicului şi poate fi vizionată la Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Suceava, până joi, 27 martie, ora 12.00, când va avea loc prezentarea produselor
finale de către reprezentanţii unităţilor participante, în vederea evaluării şi acordării premiilor.
Produsele premiate cu locul I, la fiecare secţiune, reprezentate de către doi elevi şi un cadru
didactic implicaţi în proiect, vor participa la faza naţională ce se va desfăşura la Târgu Mureş,
în perioada 21 aprilie - 3 mai.
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La Suceava, faza judeteana a Concursului National "Made for
Europe"
24 Martie 2008
Alte teme propuse: suceava | laura | made for europe | mai programe | programe | ora prof.
Astazi a demarat faza judeteana a Concursului National „Made for Europe”, competitia fiind adresata
unitatilor scolare care au derulat proiecte finantate prin programe comunitare in anul scolar anterior,
transmite corespondentul AMOS News.

Purtatorul de cuvant al I�J Suceava, prof.Laura Hacman, a precizat ca scopul activitatii, definit prin
Regulamentul national al concursului, vizeaza valorizarea si promovarea experientelor pozitive in derularea
proiectelor finantate prin programe comunitare, stimuland creativitatea, inovatia si spiritul de competitie.
„Produsele finale rezultate din proiectele desfasurate ale unitatilor scolare inscrise in concurs vor fi evaluate
de catre o comisie judeteana alcatuita din inspectori scolari, cadre didactice si elevi, avand in vedere
criteriile: relevanta educationala a produsului proiectului pentru unitatea de invatamant, transferabilitatea
produsului, caracterul practic si caracterul valorizator al acestuia”, declara prof.Laura Hacman.

Concursul include 4 sectiuni: Proiecte Socrates, Proiecte Leonardo da Vinci, Proiecte de Dezvoltare
�colara, Proiecte pentru Invatamant Rural. In competitie s-au inscris 7 unitati scolare: �coala cu clasele IVIII nr. 4 Radauti, �coala cu clasele I-VIII nr.2 Radauti, Colegiul Silvic „Bucovina” Campulung Moldovenesc,
�coala cu clasele I-VIII Partestii de Sus, �coala cu clasele I-VIII nr. 8 Suceava, �coala cu clasele I-VIII
Adancata, �coala cu clasele I-VIII nr.10 Suceava.
Expozitia produselor este deschisa publicului si poate fi vizionata la Colegiul National „Mihai Eminescu”
Suceava, pana joi, 27 martie, ora 12.00, cand va avea loc prezentarea produselor finale de catre
reprezentantii unitatilor participante, in vederea evaluarii si acordarii premiilor. Produsele premiate cu locul I,
la fiecare sectiune, reprezentate de catre doi elevi si un cadru didactic implicati in proiect, vor participa la
faza nationala ce se va desfasura la Targu Mures, in perioada 21 aprilie - 3 mai.
Aceasta stire a fost vizualizata de 36 ori.
Sursa: Agentia Amos News
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Faza judeţeană a Concursului Naţional „Made for Europe”
a debutat luni, competiţia fiind adresată unităţilor şcolare
care au derulat proiecte finanţate prin programe
comunitare în anul şcolar anterior, a anunţat purtătorul de
cuvânt al IŞJ Suceava, Laurenţa Hacman. Aceasta a
precizat că scopul activităţii, definit prin Regulamentul
naţional al concursului, vizează valorizarea şi promovarea
experienţelor pozitive în derularea proiectelor finanţate
prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovaţia şi spiritul de competiţie.
„Produsele finale rezultate din proiectele desfăşurate ale unităţilor şcolare înscrise în
concurs vor fi evaluate de către o comisie judeţeană alcătuită din inspectori şcolari, cadre
didactice şi elevi, având în vedere criteriile: relevanţa educaţională a produsului
proiectului pentru unitatea de învăţământ, transferabilitatea produsului, caracterul practic
şi caracterul valorizator al acestuia”, menţionează Laurenţa Hacman.
Concursul include 4 secţiuni – Proiecte Socrates, Proiecte Leonardo da Vinci, Proiecte de
Dezvoltare Şcolară, Proiecte pentru Învăţământ Rural. În competiţie s-au înscris 7 unităţi
şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII nr. 4 Rădăuţi, Şcoala cu clasele I-VIII nr.2 Rădăuţi,

Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, Şcoala cu clasele I-VIII Pârteştii
de Sus, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 Suceava, Şcoala cu clasele I-VIII Adâncata,
Şcoala
cu
clasele
I-VIII
nr.10
Suceava.
„Expoziţia produselor este deschisă publicului şi poate fi vizionată la Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu” Suceava, până joi, 27 martie, ora 12.00, când va avea loc prezentarea
produselor finale de către reprezentanţii unităţilor participante, în vederea evaluării şi
acordării premiilor. Produsele premiate cu locul I, la fiecare secţiune, reprezentate de
către doi elevi şi un cadru didactic implicaţi în proiect, vor participa la faza naţională ce
se va desfăşura la Târgu Mureş, în perioada 21 aprilie - 3 mai”, a mai spus Laurenţa
Hacman.

