Câștigătorii EuroQuiz 2019

București, 30 mai 2019: Echipa “Curioșii europeni”, formată din elevii de clasa a VI-a Izabela Maria
Stoica (căpitanul echipei), Amy Niculina Dobrin, Lavinia Alexandra Pătru și Lucian Georgian Anghel
și coordonată de profesoara Anca Mihaela Popescu, de la Școala Gimnazială Basarab I, din Curtea
de Argeș, alături de echipa „21SFV”, alcătuită din elevii Noris Damian Nedelcu (căpitanul echipei),
Matei Ștefan Stan, Gabriel Tudor și George Ștefan Manea și coordonată de profesoara Tina Elena
Ene, de la Școala Gimnazială “Sfânta Vineri”, din Ploiești, au înregistrat un scor egal în etapa finală
a competiției naționale Euro Quiz 2019. Cele două echipe câștigătoare au fost premiate de către
doamna Angela Cristea, șeful Reprezentanței Comisiei Europene în România, și Marinica Stoian,
Inspector General în Ministerul Educației Naționale.
Etapa finală a concursului Euro Quiz 2019 a fost difuzată online pe paginile de Facebook ale
competiției Europa, casa noastră și Reprezentanței Comisiei Europene în România.
Organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în parteneriat cu Ministerul Educației
Naționale, competiția se adresează elevilor de clasa a VI-a din toată țara și își propune să promoveze
valorile și cultura UE. Concursul se concentrează pe cunoștințele de cultură generală despre
instituțiile europene, istorie, geografie, artă și gastronomie. Peste 290 de echipe, formate din câte
patru elevi coordonați de un profesor, s-au înscris la prima etapă a concursului, desfășurată sub
forma unei testări online, pe 17 mai.
Competiția Euro Quiz face parte din inițiativa Europa, casa noastră, o campanie educațională pe
teme europene, susținută de Reprezentanța Comisiei Europene în România. Ediția din acest an a
debutat cu o serie de vizite în școli, din cinci județe din România: Argeș, Vâlcea, Dolj, Olt și Ilfov,
unde s-au desfășurat activitați de tip edutainment (educație prin joc).
Campania "Europa, casa noastră" continuă în această toamnă prin competiția Lider European,
adresată elevilor de liceu.

