CONCURSUL "MADE FOR EUROPE”,
Ediţia a XI-a, 2017 - etapa judeţeană

Precizări de ultimă oră legate de ELIGIBILITATE
”La editia din acest an a concursului national „Made for Europe” pot participa, intocmai ca
si in anii trecuti, si produse rezultate din proiectele aflate in al doilea an de
implementare, daca respectivul produs este finalizat.
Prin aceasta exceptie de la prevederea „incheiate in 2016”, care se gaseste in Calendarul de
desfasurare a concursului (Anexa la Adresa MEN nr. 26729 din 21.02.2017), etapa judeteana
poate fi organizata in toate judetele tarii.
De asemenea, pentru a valoriza toate tipurile de produse rezultate in proiecte, la etapa
judeteana pot fi expuse si chiar prezentate produse care nu sunt eligibile la etapa nationala
(pentru ca nu pot fi prezentate de elevi, nu au fost realizate cu sprijinul elevilor, nu sunt
destinate utilizarii lor de catre elevi etc), dar care sunt extrem de valoroase pentru profesori.
Atentie! Aceste produse pot fi (sau chiar ar trebui sa fie!) prezente in expozitia judeteana, pot
fi prezentate de cuplul elev-profesor, dar nu vor fi promovate la etapa nationala.
Nu ezitati sa va folositi de etapa judeteana pentru a aduce in lumina, inca o data, produse
valoroase realizate de profesori. Dar nu uitati ca „Made for Europe” este un concurs pentru
elevi si nu poate fi altfel. Fiecare judet poate avea un profesor insotitor, dar nu putem avea la
etapa nationala 95 de elevi insotiti de 95 de profeso
(Mesaj transmis de d-na Marinica Stoian, inspector general MEN în data de 15.03.2017)

Invităm toate unitățile de învățământ eligibile, managerii și echipele de
proiect, elevi și profesori împreună, să-și valorizeze proiectele și produsele
realizate, să-și promoveze dimensiunea europeană a școlii, etosul acesteia,
inovația și creativitatea prin participarea la ediția 2017 a concursului Made for
Europe, etapa județeană, organizată la ISJ Sălaj conform calendarului anunțat.
Vă așteptăm cu drag!
Inspector școlar,
NATALIA AIDA POP

