
Anunţ concurs judeţean 
 

Echipa proiectului educaţional „Cetăţean european” 

 vă invită să participaţi la 

concursul judeţean „Cetăţean European” 

  
Regulamentul de organizare al concursului 

 
1. Cine poate participa? 

 

 Concursul „Cetățean  European” se adresează elevilor de la  intituţiile de 

învăţământ implicate în proiectul educaţional Cetăţean European”. Participă 

profesorii implicaţi cu câte un echipaj format din 3 elevi, coordonaţi de unul, maxim 

doi profesori. 

 

2. Care sunt criteriile de evaluare/jurizare? 

 

Din întrebările notate pe bileţele elevii extrag câte una pentru fiecare echipaj, 

se consultă între ei şi liderul fiecărui echipaj formulează şi expune răspunsul. 

Procesul se reia de 5 ori, fiecare răspuns corect este notat cu 10p. Apoi fiecare echipaj 

primeşte o întrebare de la echipajul vecin, răspunsurile corecte sunt notate cu 10 

puncte. Fiecare activitate anterioară din cadrul proiectului la care toţi cei 3 elevi au 

participat se punctează cu câte 4p, rezultând un total de 20p pentru ataşamentul faţă 

de aceast proiect. Din oficiu se oferă 20 puncte. Câştigă echipajul cu numărul cel mai 

mare de puncte.  

 

3. Care este programul desfăşurării concursului ? 

Data desfăşurării concursului: Sâmbătă, 9 mai 2015; 

Programul activităţilor: 

8.30 – 9.00 - primirea invitaţilor şi participanţilor; 

9.00 – 11.00- desfăşurarea concursului; 

11.00– 12.00- jurizarea şi premierea. 

 



4. Unde se desfăşoră? 

 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

5. Cum ne putem înscrie? 

 

Înscrierea se face pe baza fişei de înscriere pe care o găsiţi ataşată acestui 

document. 

Formularul atașat va fi comunicat doar prin e-mail, pe adresa 

ionitapetruta@yahoo.com, până cel târziu joi, 30 aprilie. Pentru certitudinea înscrierii 

veți primi un e-mail de confirmare. În cazul în care nu primiţi această confirmare vă 

rugăm să ne contactaţi. 

Vor fi acordate diplome tuturor participanţilor (cu menţionarea profesorului 

coordonator) şi  premii echipajelor situate pe primele  3 locuri  conform punctajelor 

totale.  

 

6. Care sunt activităţile desfăşurate până acum în cadrul proiectului? 

 

 Activităţile proiectului educaţional „Cetăţean european”, în ordinea în care s-

au desfăşurat:  

1. Dezbaterea cu tema “Alimentaţia sănătoasă a cetăţeanului european”-20 

noiembrie 2014; 

2. Ziua Drepturilor Omului – masă rotundă, expoziţie de lucrări (educaţie 

plastică, abilităţi practice, colaje, sloganuri) cu tema „Drepturile omului”- 10 

decembrie 2014; 

3. Vizită  la Centrul de informare “Europe Direct”- 10-20 februarie 2015; 

4. “Cetăţeanul european responsabil şi implicat”-Activitate voluntariat la Casa de 

Tip Familial “Colţ alb” Suceava-1-8 martie 2015; 

5. Vizită pentru documentare şi promovare a valorilor europene la Biblioteca 

Bucovinei “ I. G. Sbiera”- 6-10 aprilie 2015; 

 

7. Notă 

Concursul este înscris în C.A.E.J. 

Persoana de contact: prof. Tompea Petruţa Antoneta 

ionitapetruta@yahoo.com, tel.0728227057; 

 

Pentru orice nelămurire sau solicitare de informaţii suplimentare vă rugăm să 

vă adresaţi colectivului de organizare pe adresa  de e-mail sau la numărul de telefon 

mai sus menţionat. 
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Fişa de înscriere elevi 

concursul judeţean „Cetăţean European” 

 

Nr.

crt 

Numele şi prenumele 

membrilor 

echipajului 

Şcoala de 

provenienţă 

Profesor 

coordonator 

Activităţile anterioare în care 

au fost implicaţi toţi cei 3 

membri ai echipajului 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 

 

  

3.  

 

 

  

 

 
       

 

    Vă asteptăm cu drag ! 

Cu multă stimă, 

Comitetul de organizare 


