Concursul Naţional EUROSCOLA- ediţia 2017-2018
Dunărea în şi pentru Galaţi
Liceul Teoretic “Dunărea” Galaţi demarează proiectul Euroscola intitulat “Dunărea în şi
pentru Galaţi”, proiect implementat de echipa de lucru coordonată de doamnele profesoare
Gigliola Elena Dobrin şi Iulia Gavrilă. Bazele proiectului au fost puse la finalul anului şcolar
anterior (2016-2017) în luna mai.
Echipa de proiect a Liceului Teoretic “Dunărea” Galaţi işi propune să promoveze cel mai
important element de patrimoniu al oraşului nostrum,,acesta fiind fluvial Dunărea. Avem astfel
şansa ca prin participarea la competiţia naţională Euroscola lansată de Biroul de Informare al
Parlamentului European din România şi de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) editia a-X-a
2017-2018 cu tema “Anul European al patrimoniului cultural” să promovăm aspectele de
conservare a elementelor de patrimoniu şi de asimilare a acestora în cadrul grupului ţintă şi în
cadrul societăţii locale,naţionale, respestiv europene.
Grupul de lucru constituit în Liceul Teoretic “Dunărea” Galaţi îşi doreşte ca prin proiectul
“Dunărea în şi pentru Galaţi” să atingă următoarele obiective:


Să informeze grupul ţintă asupra rolului jucat de Dunăre în dezvoltarea oraşului Galaţi din
punct de vedere economic, social şi cultural prin realizarea unor materiale informative
(afişe, pliante, pagina de facebook si site-ul scolii) şi prin distribuirea acestora.



Să responsabilizăm grupul ţintă prin realizarea unor reprezentaţii de muzică, dans, teatru,
poezie şi prin alte activităţi complexe de cercetare asupra fenomenelor culturale specific
convieţuirii interetnice cu comunitatea lipovenească dar şi elemente de cercetare ştiinţifică
referitoare la poluarea Dunării,la depopularea acesteia de peşti si la eforturile susţinute de
repopularea acesteia cu specii piscicole aflate în declin existenţial.



Să informeze şi să stimuleze prin intermediul partenerilor locali şi judeţeni,societatea
gălăţeană cu privire la importanţa economică,socială şi culturală a Dunării pentru prezent
şi viitor.



Să dezvolte abilităţile de comunicare, de cercetare, lucru în echipă şi de leadership al
membrilor echipei de lucru angajată în acest proiect.

Componenta echipei:

Ne-am propus ca la acest proiect să participe pe baza unui principiu al egalităţii de şansă
elevi selectaţi în perioada 02.05.2017 - 31.05.2017.
În această perioadă elevii din clasele a-IXa – a-X-a au primit invitaţia de a participa la
competiţia de selecţie prin realizarea unei scrisori de intenţie şi a unui C.V. personal. La finalul
perioadei am organizat o sesiune de intervievare a candidaţilor pentru a stabili componenţa finală
a echipei de lucru.
Evaluarea candidaţilor s-a facut prin

acordarea de 50p. pentru C.V. evaluându-se

activităţile prezentate în acesta si 50p. pentru interviu.
Afisarea rezultatelor în urma selecţiei a avut loc pe data de 31.05.2017
Coordonatori: Prof. dr. Dobrin Gigliola Elena
Prof. Gavrilă Iulia
Membrii echipei:


Pălăduţă Andreea



Fasolă Laura Natalia



Sîrbu Gabriela Nicoleta



Bostan Alexandra Angela



Gherasim Cosmina Maria



Anghel Simona



Blănaru Daniel Eduard



Crâşmaru Mădălin Andrei



Guteş Cosmin Mihai



Streşină Paul Cătălin



Ropotan Alexandra Andreea



Munteanu Bianca Florinela



Bardaş George



Bulai Eduard



Cioroi Raluca Diana



Dogaru Adrian

