
 
 

Colegiul Națíonal ”Simion Bărnuțiu” din Șimleu-Silvaniei,  

desemnat câștigător la Competiția Națională ”Școala Europeană” 2018 

 

 

În urma evaluării desfășurate în perioada 23-27 aprilie 2018, la Botoșani, Ediţia a XV-a, 2018, a concursului 

național ”Școală Europeană” și-a desemnat câștigătorii. 

La competiția organizată de Ministerul Educației Naționale din acest an au participat 112 unități de învățământ 

preuniversitar, care au derulat proiecte în cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale, iar 

cele 61 de școli aflate pe lista câștigătorilor vor fi certificate cu titlul de ”Școală europeană”.  

 

Colegiul Națíonal ”Simion Bărnuțiu” din Șimleu-Silvaniei a depus o candidatură de foarte bună calitate, fapt confirmat prin situarea acestuia în 

prima parte a clasamentului și obținerea certificatului de ”Școală Europeană”, valabil pentru o perioadă de trei ani. 

Menționăm că această unitate de învățământ a deținut acest titlu în perioada 2007-2010 și că certificarea pentru a doua oară 

a Colegiului Națíonal ”Simion Bărnuțiu” din Șimleu-Silvaniei  ca „Școală Europeană” îi conferă acestuia în mod incontestabil 

recunoaștere și prestigiu în cadrul comunității educaționale la nivel național și european. 

 

https://www.google.ro/imgres?imgurl=http://romaniaregional.ro/wp-content/uploads/2017/06/scoala_europeana_416618800.jpg&imgrefurl=http://romaniaregional.ro/2017/06/14/maine-are-loc-festivitatea-de-decernare-a-titlului-scoala-europeana-2017/&docid=AdYbDE7ipsvz8M&tbnid=VeXU2crA8Q278M:&vet=10ahUKEwi1pqzvnfnaAhXMFywKHX9xC10QMwhiKCUwJQ..i&w=646&h=404&bih=684&biw=1438&q=certificat scoala europeana&ved=0ahUKEwi1pqzvnfnaAhXMFywKHX9xC10QMwhiKCUwJQ&iact=mrc&uact=8


 
 

Competiția a constat în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum 

și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-au avut asupra culturii organizaționale și a 

ethosului scolii, iar riteriile de evaluare au ținut cont de rezultatele obținute de elevi in ultimii 3 ani la olimpiade, concursuri 

si la examenele de bacalaureat si de implicarea instituției în proiecte europene, simpozioane, parteneriate naționale si 

internaționale. 

Lansată în 2004 ca semn al recunoaşterii contribuţiei şcolilor româneşti la sprijinirea eforturilor României de integrare în 

Uniunea Europeană, Competiţia pentru obţinerea certificatului „Şcoală Europeană” este recunoscută de instituțiile europene 

ca un bun exemplu de susținere și valorizare a parteneriatelor școlare dezvoltate în cadrul programelor europene din 

domeniul educației și formării profesionale. 

Comisia naționala de evaluare a candidaturilor a fost alcătuită din inspectorii  de proiecte educaționale din întreaga țară, iar 

înmânarea certificatului ”Școală europeană” se va face în cadrul unei ceremonii organizată de  Ministerul Educației 

Naționale la Palatul Parlamentului din București, în luna iunie. 

 

Felicitări tuturor celor care au contribuit la acest succes de excepție! 

 
 

 Natalia Aida Pop, 

Inspector pentru proiecte educaționale al 

 Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj 


