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Despre Euroscola 

• Concurs european realizat de Biroul 

Parlamentului European în România, în 

colaborare cu Ministerul Educației Naționale  

• Participarea liceenilor (IX-XI) sub forma unui 

grup de 24 elevi și 2 cadre didactice din cele 28 

state membre 



Scopul Concursului Euroscola 

• Informarea tinerilor despre procesul de integrare 

europeană; 

• Promovarea participării la construcția Uniunii 

Europene; 

• Invitarea a peste 500 tineri pentru a deveni 

membri ai Parlamentului European, pentru o zi 

– Ziua Euroscola; 

 



Euroscola 2018 

• a XI-a ediție; 

• Titlul „Europa pentru noi”; 

• Obiectivul: cunoașterea și înțelegerea 

avantajelor obținute prin proiecte comunitare, 

elevii fiind invitați să identifice un proiect din 

comunitate și să îl promoveze; 

• Scop: valorificarea experiențelor elevilor și 

sustenabilitatea proiectului; 
• #EUROSCOLARO2018 



CIRCUITUL TURISTIC MUZEAL 

ÎN JUDEȚUL GALAȚI 
• (ID: SMIS28404) 

• Programul Operațional Regional 2007-2013 (POR); 

• Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului;  

• Domeniul major de intervenție 5.3. promovarea potențialului turistic 

și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României 

ca destinație turistică, pentru Regiunea de dezvoltare sud-est. 

•  Proiectul a fost depus de Consiliul Județului Galați și s-a desfășurat 

pe o perioadă de 20 luni (23.11.2012-22.05.2014), valoarea proiectului 

fiind de 889.522,5 lei.  

• Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea turismului în județul 
Galați, prin promovarea la nivel național a potențialului cultural și antropic.  

 

https://www.cjgalati.ro 



Concret  

• Circuitul turistic propus în judeţ include ca obiective: 

• 1.Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” cu casele memoriale 
"Costachi Negri" din comuna Costachi Negri, "Hortensia 
Papadat-Bengescu" din comuna Iveşti şi casa rurală "Ion 
Avram Dunăreanu" din comuna Suhurlui, Casa Colecţiilor 
şi Casa “Cuza Vodă” din oraşul Galaţi; 

• 2. Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi; 

• 3. Muzeul Satului „Petru Caraman”situat în Pădurea 
Gârboavele, acum parte a Muzeului de Istorie 

• 4. Complexul Muzeal de Științe ala Naturii „Răsvan 
Angheluță” cu Grădina Botanică, Acvarii, Observatorul 
astronomic şi Parcul Zoo din Pădurea Gârboavele; 

 

https://www.cjgalati.ro 



Obiectivele specifice 

•  valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi 
istoric al judeţului Galaţi, cu impact la nivel 
naţional; 

• - creşterea gradului de atractivitate turistică a 
muzeelor, monumentelor de artă, ansamblurilor 
memoriale şi elementelor de folclor şi artă 
populară din judeţul Galaţi. 

• Proiectul a urmărit: 
–  organizarea unor expoziţii tematice; 

– participarea la o caravană naţională, 

– participarea la târgul naţional de turism din 2013 

 
https://www.cjgalati.ro 



Promovare în Galați, Bacău și 

Tulcea 

 



Promovare la târgul de turism 

 



De ce sunt importante proiectele 

europene? 

• Pentru tineri! 



Galati4Europe /Galați for Europe  

 



Puncte de plecare 

 în promovarea noastră 

• Cele două obiective specifice ale proiectului 
,,Circuitul turistic muzeal în județul Galați”: 

– valorificarea durabilă a patrimoniului cultural şi istoric al 
judeţului Galaţi, prin realizarea unui site în 4 limbi 
(română, engleză, franceză și germană) 

– creşterea gradului de atractivitate turistică a 
muzeelor, monumentelor de artă, ansamblurilor 
memoriale şi elementelor de folclor şi artă 
populară din judeţul Galaţi, prin realizare de 
tururi ghidate și treasure hunt în muzeele 
gălățene 



Site-ul proiectului 

• http://galati4europe.com 



Tururi ghidate și treasure hunt 

• Realizate după:  

– O documentare serioasă; 

– Vizite la muzee și discuții cu specialiști; 

– Fotografii și vizite, împreună cu profesorii 
coordonatori, pentru realizarea vânătorilor de 
comori; 

– Realizarea hărților și materialelor informative; 
informarea elevilor prin vizite în școli și licee; 

– Coordonarea activităților de tip treasure hunt în 
muzee. 

 

 



Complexul muzeal - tur ghidat și 

treasure hunt 
• ,,vinovați” – Aura, Florin și Vasile. 



Muzeul de istorie tur ghidat  

și treasure hunt 

• „vinovate” - Cristina, Denisa, Ecaterina 



Muzeul de artă – tur ghidat și 

treasure hunt  
• „Vinovate” – Alexa și Maria 



Traseul  

Ecumenic 

• Miruna 

• Mirel 

• Robert 



Traseul  

Arhitectural 

• Alexa 

• Maria 

• Dana 

• Ionut 



Tabăra de sculptură în metal 

• Rafaela, Elena, Nicoleta, Elena 



Traseul ciclist 

• Claudiu, Alexandru, Robert 



Traseul gastronomic 

• Cosmin 



Si inca 3 elevi 

• Tudor – administratorul site-ului 

• Andrei – fotograful echipei 

• Darius – traducatorul nostru …in germana 



Prima intalnire 

 



Munca, documentare 

 



Documentare  

 



Activitati in scoala 

 



http://galati4europe.com 

 



QR – cod Complexul Muzeal 



QR-cod Muzeul de Arta vizuala 

 



QR – cod Muzeul de Istorie 

 



 


