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Şase noi „Şcoli Europene” în judeţul Vaslui 
 
 În perioada 23-28 aprilie 2018 a avut loc la Botoşani evaluarea portofoliilor depuse de unităţile şcolare din 
ţară în cadrul Competiţiei Naţionale pentru obţinerea Certificatului „Şcoala Europeană”, ediţia 2018. 
 Aflată la cea de a XV-a ediție, această inițiativă a Ministerului Educaţiei Naționale se bucură de 
recunoaștere din partea instituțiilor europene. 
 La cele 15 ediții ale competiției (2004-2018) au participat 1901 de unități de învățământ din toate județele 
țării și 775 dintre acestea au primit certificatul și trofeul „Școală Europeană”. 
 Competiția se adresează tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar care au fost şi sunt implicate în 
programele europene din domeniul educației și formării profesionale. Odată obţinut, certificatul „Şcoală 
Europeană” este valabil pentru o perioadă de trei ani, după care şcoala trebuie să candideze din nou pentru a 
reconfirma titlul obţinut. 

Competiția constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele 
manageriale, a rezultatelor elevilor, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor 
europene l-au avut asupra calităţii educaţiei, culturii organizaționale și a ethosului școlii. 

La această ediţie au participat 112 unităţi şcolare din toate judeţele ţării şi au fost premiate 61. 
 În anul şcolar 2017-2018, din jud. Vaslui au candidat 6 unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Vaslui, Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” Bârlad, Şcoala Gimnazială „Stroe Belloescu” Bârlad, 
Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” Bârlad, Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad şi 
Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Bârlad.  
 În urma evaluării portofoliilor de către o Comisie Naţională numită de Ministerul Educaţiei Naţionale, în 
care jud. Vaslui a fost reprezentat de prof. Landiana Mihnevici, inspector pentru proiecte educaţionale, toate cele 
6 unităţi şcolare au obţinut certificatul „Şcoală Europeană”, situându-se în primele 20 şcoli la nivel naţional, 
astfel: 

 Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” Bârlad-Locul I 

 Şcoala Gimnazială „Manolache Costache Epureanu” Bârlad-Locul III 

 Şcoala Gimnazială „Stroe Belloescu” Bârlad-Locul VII 

 Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Bârlad-Locul IX 

 Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Vaslui-Locul XIII 

 Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu” Bârlad-Locul XX 
Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” Bârlad a obţinut, la această ediţie, primul titlu de „Şcoală Europeana”, 

celelalte 5 reconfirmându-l, pentru a doua oara. 
 Certificarea școlilor cu titlul „Școală Europeană” le conferă recunoștere și prestigiu în cadrul 
comunităților educaționale, iar eforturile pe care le fac pentru menținerea titlului obținut, determină un interes tot 
mai crescut pentru dezvoltarea de noi și noi proiecte, ceea ce conduce la o îmbunătățire a managementului 
școlar, la creşterea calităţii educaţiei și la dezvoltarea unei culturi organizaționale solide. 
 Rezultatele finale au fost publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei Naşionale pe adresa 
http://www.edu.ro/scoala-europeana  
Persoana de contact: 
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