MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII

Nr. 1168/18.02.2020
Ref.: Lansarea Concursului Național „Made for Europe” ediția 2020
Către conducerile tuturor unităţilor de învăţământ
implicate în proiecte cu finanțare prin programele europene
din domeniul educației și formării profesionale
Stimată doamnă / Stimate domnule DIRECTOR
Răspundem solicitării Ministerului Educaţiei și Cercetării (prin adresa M.E.C. nr. 25670 din 5.02.2020) de a informa
toate unitățile de învățământ în legătură cu organizarea Concursului Naţional “MADE FOR EUROPE” ediția 2020.
În vederea valorizării și promovării experiențelor pozitive acumulate de unitățile de învățământ preuniversitar în
derularea proiectelor finanțate prin programele europene din domeniul educației și formării profesionale, Programul Erasmus+ al
Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, Ministerul Educației Naționale lansează cea de a XIV-a ediție a
Concursului Național ,,Made for Europe,,.
Concursul național „Made for Europe” este cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare finanțate de către
M.E.C. în anul școlar 2019-2020, Anexa 4, poziția 62, aprobat cu nr. 41852/10.12.2019, cu modificările și completările ulterioare.
Acest concurs școlar implică elevii nominalizați de către unitățile de învățământ pentru prezentarea produselor finale ale
proiectelor finanțate prin programe europene, implică unitățile de învățământ participante prin pregătirea unei expoziții județene
de rezultate ale proiectelor din ultimii ani și celelalte unități de învățământ pentru recunoaștere și valorizarea unităților de
învățământ participante prin vizitarea expoziție județene și participarea la sesiunea publică de prezentare a acestor proiecte.
Informațiile despre concurs sunt disponibile și pe site-ul M.E.C. https://edu.ro/olimpiade-si-concursuri
Inspectorul şcolar pentru proiecte educaționale coordonează organizarea şi desfăşurarea etapei judeţene a competiţiei,
căruia i se transmit, în perioada de 2-5 martie 2020, scanat, prin email la adresa iacobadr@yahoo.com decizia conducerii unității
de învățământ de nominalizare a fiecărui elev participant la faza județeană a competiției și pentru care, obligatoriu, se
completează fișa online de înscriere în competiție prin accesarea adresei:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduimmYRAky1H0Tn7z7LZzLkQV7D4HeOsIT19CL5DvzcdeaGw/viewform
Secțiuni: a. Erasmus+ proiecte de mobilitate; b. Erasmus+ parteneriate strategice; c. Proiecte eTwinning certificate; d. Școli
Ambasador ale Parlamentului European.
Vă invităm să contribuiți la evidențierea județeană a celor mai bune produse educaționale ale proiectelor europene
derulate, prin prezentarea lor în cadrul expoziţiei județene ce va fi deschisă în 13 martie 2020, cu această ocazie, la Colegiul
Național Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr,, din Cluj-Napoca Str. Alexandru Vaida-Voevod nr. 55, Cluj-Napoca, tel. 0264.414464.
Având în vedere că exponatele trebuie aduse la unitatea de învățământ, în vederea prezentării, în 13 martie, până
la ora 13.00 (pers. de contact Diana Nica tel. 0264.414464), vă rugăm să aveți în vedere o rezervă rezonabilă de timp pentru
instalare. Instalarea este responsabilitatea unității de învățământ de trimitere. În acest an vor fi evaluate proiecte/ produse
finalizate (în 2019), standul fiecărei școli, care a nominalizat înscrierea elevului/elevilor (1 elev / produs) în competiție, va
cuprinde, într-o manieră deosebit de atractivă, produse educaționale rezultate în urma derulării tuturor proiectelor școlii din cadrul
Erasmus+/alte programe europene relevante, o listă a acestora fiind predată comisiei județene în 13.03.2020, înaintea prezentării
produsului nominalizat. Produsul care intră în competiție va fi evidențiat în cadrul expoziției și pus la dispoziția Comisiei Județene
în momentul prezentării.
Prezentarea publică a produselor proiectelor va avea loc, în 13 martie 2020 începând cu ora 14.00. în sala festivă a
Colegiul Național Pedagogic ,,Gheorghe Lazăr,, din Cluj-Napoca și se va desfășura conform regulamentului concursului.
Prezentarea (Power Point) cu care se prezintă elevul nominalizat nu trebuie să depășească 7 minute și trebuie să respecte criteriile
de jurizare anexate. Vă rugăm să oferiți elevilor nominalizați toate informațiile și sprijinul pentru o prezentare de succes.
Anexăm calendarul concursului, criteriile de jurizare, criteriile de calificare la faza națională și fișa de înscriere.
Etapa națională se va desfășura la Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în perioada 6-9 aprilie 2020.
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CRITERIILE DE EVALUARE
ETAPA JUDEŢEANĂ
Concursul naţional
MADE FOR EUROPE 2020
Criteriul/indicatorul de performanţă
1. Relevanţa educaţională a produsului proiectului pentru unitatea de învăţământ
1.1 Produsul proiectului contribuie la consolidarea calităţii şi dimensiunii europene în educaţie?
1.2 Permite dezvoltarea de competenţe - cheie?
1.3 Răspunde nevoilor publicului ţintă?
1.4 Sprijină copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale(CES) să performeze?
1.5 Asigură egalitatea de şanse, de gen şi elimină alte diferenţe (religioase, sociale, culturale etc.)?
1.6 Poate fi integrat în curriculum şi utilizat în activităţile curriculare şi extracurriculare ale şcolii?
2. Transferabilitatea produsului
2.1 Are accesibilitate internă şi externă?
2.2 Este atractiv şi uşor de utilizat?
2.3 Este transferabil în alt context educaţional?
3. Caracterul practic (utilitatea produsului educaţional)
3.1 Produsul facilitează progresul şcolar/profesional al grupului ţintă (soft educaţional, pagină web, revistă, programă de opţional
etc.)?
3.2 În ce măsură este util şi utilizat de elevi/profesori/părinţi?
3.3 Nivelul de competenţe pe care îl vizează este adecvat grupului ţintă?
4. Caracterul valorizator al produsului final
4.1 Valorizează competenţele dobândite la diferite discipline?
4.2 Valorizează interesele/talentele şi calităţile elevilor?
4.3 Evidenţiază numele participanţilor la realizarea lui (elevi/cadre didactice, şcoli partenere, alţi parteneri etc.)?
4.4 Oferă oportunităţi pentru realizarea altor proiecte şi parteneriate ?
5. Calitatea prezentării produsului educațional
5.1 Prezentarea permite proiecția și vizionarea de către publicul participant?
5.2 Prezentarea elevului este liberă?
5.3 Prezentarea elevului este cursivă, urmează un flux corespunzător al ideilor?
5.4 Se încadrează în timpul acordat, fără a omite aspecte relevante despre produs?
5.5. Folosește tehnici de captare a atenției publicului?

Criterii de calificare pentru faza națională
CONCURSUL NAŢIONAL,
“MADE FOR EUROPE” 2020
Criteriul 1. Punctajul obținut la faza județeană
Criteriul 2. Reprezentativitatea pentru nivelul de învățământ (preșcolar & primar, gimnazial, liceal)
Criteriul 3: Reprezentativitatea pentru secțiunea pentru care a candidat

