Calificaţi

Trei echipe de elevi vor reprezenta Suceava la faza naţională a
concursului „Made for Europe”de Adelina TALPALARIU (citeşte alte articole
de la acelaşi autor)
Trei echipe de elevi din judeţ vor participa la Concursul Naţional „Made for Europe”, competiţie
deschisă tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar care au fost implicate în proiecte
finanţate prin programe comunitare în anul şcolar anterior şi au realizat împreună cu elevii un
produs final.
Elevii calificaţi la faza naţională sunt Oana Solonaru şi Emma Wendling, de la Şcoala
Gimnazială “Teodor Bălan” Gura Humorului, cu produsul final "Traditional customs of four
sesons”- selecţie de instrumente tradiţionale din cele patru ţări partenere, coordonator prof.
Liliana Mariana Gheorghian, eleva Ecaterina Lavric de la Colegiul Economic “Dimitrie
Cantemir” Suceava, cu produsul final ,,Bio-food on EU tables”- colecţie de reţete tradiţionale din
ţările partenere, coordonator prof. Florentina Elena Sfichi, şi eleva Corina Nicoleta Şuhan din
clasa a II-a, de la Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, cu produsul final ,,Traditional games”–
jocuri comune şi diferite din ţările partenere, coordonator institutor Dorina Paraschiva
Fărtăiş .
Faza judeţeană a concursului „Made for Europe” a avut loc în perioada 18-23 martie, la Colegiul
Naţional „Mihai Eminescu”.
Anul acesta s-au înscris în concurs şapte unităţi şcolare din judeţ, cu 12 produse finale rezultate
din parteneriatele multilaterale Comenius. Prezentarea produselor finale, în sesiune publică, de
către elevii reprezentanţi ai unităţilor de învăţământ înscrise în concurs şi evaluarea produselor
finale de către Comisia Judeţeană au avut loc în data de 22 martie 2013.
Faza naţională se va desfăşura la Iaşi, în perioada 5-8 aprilie 2013.
Proiectele înscrise în concurs au fost apreciate
Coordonatorul activităţii la nivel judeţean, prof. Lidia Acostoaie, a evidenţiat calitatea şi
diversitatea produselor, acestea fiind corespunzătoare criteriilor cerute.
Concursul naţional „Made for Europe” vizează valorizarea şi promovarea experienţelor pozitive
în derularea proiectelor finanţate prin programe comunitare, stimulând creativitatea, inovaţia,
spiritul de competiţie. Concursul îşi propune valorizarea produselor rezultate în cadrul
proiectelor finanţate prin programe comunitare, creşterea vizibilităţii produselor acestor proiecte,
promovarea acestora şi sporirea calităţii produselor proiectelor finanţate prin programe
comunitare.
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