
 
 

 

PROIECTE EDUCAȚIONALE EUROPENE 

LANSARE – CONCURSURI 2018 
 

 

Ministerul Educației Naționale lansează ediția 2018 a următoarelor 

olimpiade, concursuri și competiții specifice compartimentului de proiecte 

educaționale europene :  

 

 

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere, și gândire 

critică ”Tinerii dezbat” 2018 
 

Olimpiada națională ”Tinerii dezbat” este cuprinsă în Calendarul Olimpiadelor 

Naționale din anul școlar 2017-2018 și promovează dezbaterile academice în mediul 

școlar după un model internațional și este destinată elevi de liceu din clasele IX-XII. 

 

Regulamentul olimpiadei naționale ”Tinerii dezbat” , Ghidul profesorului pentru 

dișciplina opțională ”Dezbatere, oratorie și retorică”, materialul-resursă util pentru 

pregătirea echipelor înscrise în competiție și fișele de înscriere sunt disponibile pe 

pe site-ul M.E.N. la adresa : https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri 

 

Condiții de participare:  

La etapa județeană , o unitate de învățământ poate fi reprezentată de maximum 2 

echipe, una la secțiunea ”Începători” și cealaltă la secțiunea ”Avansați. Fiecare 

echipă va avea și va fi înscrisă în competiție de către un profesorul coordonator. 

 

Calendarul concursului : 

Înscriere : 02 martie 2018 

Moțiunile vor fi trimise inspectoratelor școlare până la 16 martie 2018 

Etapa județeană : în perioada 14 mai-08 iunie 2018  la Liceul Pedagogic 

”Gheorghe Șincai” Zalău 

Etapa națională : 09-14 iulie 2018 la Piatra Neamț, jud. Neamț 

Instruirea coordonatorilor : în perioada 12-30 martie la Liceul Pedagogic 

”Gheorghe Șincai” Zalău  

 

https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri


 
 

Concursul ”Made for Europe”, ediția a XII-a, 2018 
 

Concursul național ”Made for Europe” este cuprins în Calendarul concursurilor 

naționale  școlare finanțate de către M.E.N. în anul școlar 2017-2018.  

 

Acesta valorizează și promovează experiențele pozitive acumulate de unitățile de 

învățământ preuniversitar în derularea proiectelor finanțate prin programele 

europene din domeniul educației și formării profesionale.  

 

Mai multe informații despre concurs sunt disponibile pe site-ul M.E.N. la adresa : 

https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri 

 

Condiții de participare:  

Sunt eligibile produsele finale realizate în anul școlar anterior, respectiv 2016-2017 

precum și produse rezultate din proiectele aflate in al doilea an de implementare, 

dacă respectivul produs este finalizat. 

 

Calendarul concursului : 

Înscriere : 6-22 martie 2018 la ISJ Sălaj, Zalău 

Etapa județeană : 25 martie 2018 - la ISJ Sălaj, Zalău 

Etapa națională :  11-14 aprilie 2018 - la ISJ Constanța 

 

 

Concursul ”Școală europeană”, ediția a XV-a, 2018 

 
Competiția se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar care au fost 

și sunt implicate în programele europene din domeniul educației și formării 

profesionale. Și permite obținerea certificatului de ”Școală europeană” valabil 

pentru o perioadă de trei ani. 

 

Competiția constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii reflectat 

în documentele manageriale, precum și impactul pe care activitățile derulate în 

cadrul proiectelor europene l-au avut asupra cultuii organizaționale și a etosului 

școlii. 

 

 

https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri


 
Calendarul concursului : 

6 aprilie 2018 (data poștei) - termenul de trimitere pentru trimiterea candidaturilor 

la ISJ Botoșani 

23-27 aprilie 2018 - evaluarea candidaturilor 

Mai-iunie 2018 - acordarea certificatelor în cadru festiv 

Înscrieri :  

Fișa de participare la Competiţia Naţională pentru obţinerea certificatului  

„Şcoală Europeană” , ediţia 2018, completată și ștampilată se va depune spre 

avizare până la data de 25.03.2018 la secretariatul ISJ Sălaj.  

 
 

 

 

Pentru alte detalii și consultanță  vă rugăm să apelați la inspectorul  şcolar pentru 

proiecte educaţionale de la ISJ Sălaj, prof. Natalia Aida Pop. 

 


