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Liceul de Arte “Margareta Sterian”
participant la
CONCURSUL NAȚIONAL PENTRU LICEENI “EUROSCOLA”
ediția a X-a (2017)
Liceul de Arte “Margareta Sterian” din Buzău va participa la Concursul național pentru liceeni
EUROSCOLA, ediția a X-a (2017), care se va desfășura sub titlul generic „Anul european al
patrimoniului cultural”. În acest scop, liceul a demarat un proiect având drept activități principale
inițierea unui forum interactiv în care publicul va fi informat asupra contextului istoric și simbolic
al închisorii comuniste de la Râmnicu Sărat, dar în special sensibilizat să empatizeze cu poveștile
încarcerate în zidurile închisorii prin punerea în scenă a unui scurt moment dramatic.
Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a
elevilor și comunităților din care provin aceștia, cu privire la promovarea rolului patrimoniului
cultural în conturarea sentimentului de identitate europeană. Patrimoniul cultural include
vestigii ale trecutului care îmbracă forme și aspecte variate. Printre acestea se numără
monumente, situri, tradiții, cunoștințe și forme de expresie ale creativității umane transmise de
la o generație la alta, precum și colecții păstrate și gestionate în muzee, biblioteci și arhive.
Principalele obiective ale inițiativei sunt: promovarea diversității culturale, a dialogului
intercultural și a coeziunii sociale; sublinierea contribuției economice a patrimoniului în
sectoarele creative și culturale, precum și la dezvoltarea locală și regională.
În vederea înscrierii în concurs, coordonatorul de proiect a invitat colectivele de elevi ale claselor
a IX-a, a X-a și a XI-a să se înscrie în proiect prin propunerea argumentată a unui obiectiv de
patrimoniu urmată de activități de promovare a acestuia, în situația selectării propunerii lor.
Argumentele au înclinat în favoarea clădirii închisorii de la Râmnicu Sărat propusă de o echipă
formată din 21 elevi care în anul școlar 2016-2017 studiază în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, la
profilurile muzică, arte vizuale, arhitectură și arta actorului. Proiectul propus de acești elevi, cu
care Liceul de Arte “Margareta Sterian” se înscrie oficial în Concursul EUROSCOLA, este
“Unsilence the Pain”.
Vă invităm să descoperiți legendele urbane țesute în jurul închisorii de la Râmnicu Sărat, prin
participarea la forumul interactiv, în calitate de spectator… Vă invităm, de asemenea, să
descoperiți semnificația simbolurilor proiectului, create de elevii din echipa de proiect…
Componența echipei:
Elevi:
1. TANIA VRÂNCEANU, clasa IXB, confecționare decor și simboluri, selectarea surselor online
2. DRAGOS STOICA, clasa IXC, punerea în scenă a momentului dramatic, workshop privind
legislația obiectivelor de patrimoniu
3. BIANCA STĂNICĂ, clasa IXD, confecționare decor și simboluri, documentare arhive
4. ANDREEA CRĂCIUN, clasa IXD, confecționare decor și simboluri, documentare arhive
5. MARA MILITARU, clasa IXD, confecționare decor și simboluri, documentare arhive

6. ANDREEA CHETROEȘU, clasa XD, creare și updatare website, organizarea vizitei la
închisoarea de la Râmnicu Sărat, reporter Universitatea de Vară
7. LUCA ȘERBAN, clasa XD, descriere proiect, traducere descriere proiect, creare resurse
online pe Joomag/Powtoon, design logo
8. BOGDAN BRÂNZĂ, clasa XD, organizarea vizitei la închisoarea de la Râmnicu Sărat, creare
resurse online pe Joomag/Powtoon
9. VIOLETA HOINARU, clasa XD, creare și updatare website, reporter Universitatea de Vară
10. ANCA BRĂTILĂ, clasa XID, confecționare decor și simboluri, documentarea valorii
arhitecturale a clădirii
11. BOGDAN MOLDOVEANU, clasa XID, confecționare decor și simboluri, creare resurse online
pe Joomag/Powtoon
12. MINA MOLDOVEANU, clasa XIB, animator forum interactiv, design flyer
13. FLORIN LUPU , clasa 10B, confecționare decor și simboluri, promovare Photovoice
14. RALUCA RADU, clasa XB, confecționare decor și simboluri, promovare Photovoice
15. ROXANA ILIE, clasa XB, confecționare decor și simboluri, promovare Photovoice
16. DARIA TEODORESCU, clasa XB, confecționare decor și simboluri, promovare Photovoice
17. ELISA LUNGU, clasa XC, punerea în scenă a momentului dramatic, trailer forum,
organizarea vizitei la închisoarea de la Râmnicu Sărat
18. ALEXANDRA VASILE, clasa XC, narator forum interactiv, trailer forum
19. YANNA TATU, clasa IXA, punerea în scenă a momentului dramatic, workshop privind
legislația obiectivelor de patrimoniu
20. DIMITRIE IONESCU, clasa IXA, punerea în scenă a momentului dramatic, workshop privind
legislația obiectivelor de patrimoniu
21. ALEXANDRU ION, clasa XIA, punerea în scenă a momentului dramatic, workshop privind
legislația obiectivelor de patrimoniu
Profesori:
1. Carmen Neagu, coordonator proiect
2. Nicoleta Nechita, responsabil promovare-diseminare
Activitățile proiectului:
Lansarea competiței EUROSCOLA la nivelul liceului: termen limită - 20 iunie 2017;
Documentarea în arhive și online: termen limită - 15 iulie 2017;
Lansarea website-ului proiectului: : termen limită - 15 iulie 2017;
Organizarea vizitei la închisoarea de la Râmnicu Sărat: termen limită – 15 iulie 2017;
Elaborarea scenariului forumului interactiv: termen limită - 31 iulie 2017;
Workhop privind legislația obiectivelor de patrimoniu: termen limită - 31 august 2017;
Participarea la programul Universitatea de Vară a IICMER la Râmnicu Sărat: termen limită - 31 august
2017;
Confecționarea decorului și a simbolurilor proiectului: termen limită – 15 septembrie 2017;
Punerea în scenă a momentului dramatic: 20 august – 20 septembrie 2017;
Filmarea momentului dramatic, fără public: 10-17 septembrie 2017;
Promovarea proiectului prin realizare și distribuire de invitații, afișe, flyere și postare
de resurse online de promovare (Diary, Photovoice, Joomag, Powtoon) pe website-ul proiectului și grupuri
de discuții, pentru participarea la prezentarea piesei, a elevilor, profesorilor, părinților, autorităților
locale, altor reprezentanți ai comunității educaționale lărgite și ai comunității locale: 1-15 septembrie
2017;
Prezentarea proiectului și a forumului interactiv în teatrul de vară din Parcul Tineretului în
Buzău: 18-22 septembrie 2017;

Determinarea impactului proiectului asupra membrilor echipei de proiect și asupra publicului:
termen limită – 3 octombrie 2017;
Prezentarea rezultatelor proiectului în presa locală și on-line: termen limită – 5 octombrie
2017;
Realizarea portofoliului proiectului și trimiterea acestuia, prin poștă, la Biroul de Informare al
Parlamentului European în România: termen limită - 10 octombrie 2017.

Ziua EUROSCOLA
În cazul în care vor fi printre câștigători, elevii și profesorii din Liceul de Arte “Margareta Sterian“
care au implementat proiectul “Unsilence the Pain” în cadrul Concursului național pentru liceeni
EUROSCOLA, vor participa la un eveniment Ziua Euroscola organizat la Strasbourg, în cursul
anului 2018.
Programul EUROSCOLA
Parlamentul European a creat programul Euroscola pentru a informa tinerii despre procesul de
integrare europeană și pentru a promova participarea lor la construcția Uniunii Europene.
Programul reunește periodic elevi de liceu din cele 28 de state membre, oferindu-le ocazia, pe
parcursul unei zile, de a afla cum funcționează Parlamentul European, de a se cunoaște între ei,
de a-și împărtăși viziunile și așteptările.
Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare
eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană.
Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai
Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri
legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping
propunerile legislative într-o altă limbă decât limba maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant
va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European.
Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la
Strasbourg.
La concursul național Euroscola pot participa elevii claselor a IX-a – a XI-a. Fiecare liceu
participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și 2 profesori
coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu.
Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând
la Ziua Euroscola de la Strasbourg. În schimb, un liceu poate participa în fiecare an la concursul
național. Pentru participarea la concursul național, liceele vor primi o diplomă de participare și,
dacă vor fi invitate la Ziua Euroscola, vor primi un certificat de participare la programul Euroscola
de la Strasbourg.
La evenimentele Ziua Euroscola organizate la Strasbourg în anul 2018, pot participa echipele de
elevi care s-au clasat pe primele locuri la concursul național Euroscola în anul 2017 şi care nu au
participat la nicio sesiune a evenimentului Ziua Euroscola în anul 2017 la Strasbourg, ca rezultat
al concursului Euroscola din anul precedent (2016). Numărul echipelor clasate pe primele locuri
este dat de numărul evenimentelor planificate la Strasbourg în cadrul programului Ziua
Euroscola în cursul anului 2017.
Prof. Carmen NEAGU, coordonator proiect

