faza pe şcoală
- perioada de
desfăşurare: 18-30
aprilie 2017
- calificarea la faza
judeteană: câte 8 lucrări
la fiecare secţiune

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”
Oradea
anunță

Concurs Internațional
„Unitate și diversitate în
Uniunea Europeană Turism, societate și mediu
în statele Uniunii
Europene”- Ediția a VI-a –
Tipul concursului: educație civică.

Scopul concursului: Proiectul
are ca scop organizarea unui
concurs de prezentări, eseuri,
postere, tehnici dramatice şi test
online, prin care elevii vor
promova durabilitatea turismului
european şi conştientizarea nevoii
de a participa la păstrarea şi
îmbogăţirea patrimoniilor culturale
şi de mediu din statele Uniunii
Europene.

Grupul țintă: elevi cu vârste
cuprinse între 6-10, 10-14 si
15-18 ani (cls.I-IV, V-VIII si IX
– XII), băieţi şi fete, încadraţi
în unităţi de învăţământ.

Vă invităm să fiți partenerii
noștri și pe platforma
eTwinning în proiectul:
„Unity and diversity in the
European Union (II).

Secțiunile concursului:
1. „Instituṭiile U.E, Uniunea
Europeană-țările
membre”
(Prezentări Power-Point)
2. Destinaţii turistice şi
peisagistică în Uniunea
Europeană „Eco - turism,
vacanţe şi rute de sezon în
statele Uniunii Europene”
(Prezentări Power-Point)
3. „Mozaic de patrimonii
culturale şi potenţial uman în
Uniunea Europeană” (Eseuri
reflexive, creaţii literare)
4. „Europa turistică modernă”
(Test online)
5. „Să înțelegem Uniunea
Europeană” (Test online)
6. „Eco-turism, vacanţe şi rute
de sezon în statele Uniunii
Europene” (Postere)
7. „Viitorul U.E. între unitate și
divizare” (Postere)
8. U.E. – trecut, prezent și
viitor” (Eseuri reflexive, creaţii
literare)
9. „Turismul şi calitatea
serviciilor în relaţiile
interumane – călători prin
Europa” (Piese de teatru,
mimă, monologuri)

faza judeţeană
- perioada de desfăşurare: 1-7
mai 2017
- calificarea la faza națională:
câte 4 lucrări la fiecare secţiune
faza națională
- perioada de înscriere şi expediere
a lucrărilor: 8-20 mai 2017
- data desfăşurării:
9 mai 2017 testul online
(secțiunea 4și 5)
8-20 mai 2017 pentru
(secțiunile 1,2,3,6,7,8,9)
-calificarea la faza naţională: câte
4 lucrări la fiecare secţiune, din
fiecare categorie de vârstă; în mod
excepţional, numărul de 4 lucrări
poate fi depăşit la o secţiune, fără a
depăşi numărul total de 40 de
lucrări /judeţ
-publicarea rezultatelor
participanţilor la faza națională:
21-29 mai 2017
-vor fi acordate premiile I, II, III,
câte 3 menţiuni și premii speciale
la fiecare secţiune a concursului
-festivitate de premiere pentru
participanții din județul Bihor:
1 iunie 2017
-expedierea diplomelor şi a
premiilor pentru participanții din
țară: 20-29 mai 2017
-organizarea unei expoziții
tematice (iunie 2017)

