MINISTERUL EDUCAȚIEI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
NAȚIONALE
BISTRIȚA – NĂSĂUD
PROIECTUL JUDEȚEAN ”ZIUA EDUCAȚIEI” 2018 – ”RĂDĂCINI ȘI ARIPI” în cadrul
programului ROMÂNIA CENTENARĂ, înscris în CAEJ 2018, secțiunea 1
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CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR proiectului „ZIUA EDUCAŢIEI” este structurat
astfel:
Martie 2018 – lansarea proiectului; înscrierea unităţilor de învăţământ
Aprilie – octombrie 2018 – implementarea activităţilor planificate; monitorizarea acestora;
elaborarea produsului final (prezentarea proiectului în format digital)
1-15 noiembrie - trimiterea produselor finale ale proiectului la ISJBN pentru evaluare şi
selecţie; desemnarea finaliștilor
22 noiembrie - GALA EDUCAȚIEI, Centrul Cultural Dacia din Bistrița
SECȚIUNILE DE CONCURS:
SECȚIUNEA
CINE
PENTRU CINE?
PROPUNE?
(grupul țintă)
(coordonator,
echipa de proiect)
Elevi din ciclul
DE LA ELEV LA Cadre
didactice/elevi
primar, gimnazial și
ELEV
liceal
Directori
Cadre didactice,
DIRECTORI
elevi, părinți,
COLECȚIONEA
membri ai
ZĂ VISE
comunității
Consilieri
Elevi, părinți,
POVESTEA
educativi,
membri ai
MEA,
coordonatori de
comunității
POVESTEA
proiecte din
ȚĂRII MELE
Calendarul
Activităților
Educative
(CAEJ/CAER/CA
EN) 2018
Elevi cu părinți
ȘCOALA MEA, A Diriginți
plecați în străinătate,
DOUA CASĂ
elevi reintegrați în
sistemul de
învățământ
românesc
PARTENERIATE
DE SUCCES

Parteneri, instituții
publice, asociații,
ONG-uri care au
încheiat și
dezvoltat activități
în parteneriat cu
unități de

Cadre didactice,
elevi, părinți,
membri ai
comunității

DE CE?
(obiectivul general)
Sprijinirea inițiativelor
elevilor
Diversificarea practicii
manageriale
Dezvoltarea competențelor
transversale ale elevilor

Dezvoltarea de activități
educative complementare

Diversificarea ofertei
educaționale prin activități
educative implementate de
parteneri
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învățământ din
județ
Cadre didactice
ȘCOALA –
CREATIVITATE, din învățământul
vocațional, Palat și
TALENT,
Cluburile copiilor
EDUCAȚIE
NOUĂ NE PASĂ! Cadre didactice
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Elevi din
învățământul
vocațional, Palat și
Cluburile Copiilor
Elevi cu cerințe
educative speciale,
dificultăți de
învățare

Valorificarea potențialului
creativ al elevilor

Dezvoltarea strategiilor de
sprijin și integrare a
elevilor cu dificultăți de
învățare, cu cerințe
educative speciale.

INFORMAȚII GENERALE
Înscrierea în concurs se va face prin completarea prealabilă a unei fișe de înscriere, trimisă prin
email echipei de proiect până în 30 aprilie 2018 (aurelia.dan@isjbn.ro)
Pentru fiecare secțiune se pot înscrie proiectele care vizează obiectivele specifice ale acesteia.
Fiecare unitate de învățământ poate înscrie câte un proiect/secțiune, deci maxim 7 proiecte.
Același proiect nu poate fi înscris la mai multe secțiuni. Pentru fiecare secțiune, se completează
fișă de înscriere.
Produsul final va fi elaborat exclusiv în format electronic, la alegere (film, prezentare, clip
video etc) și va fi evaluat după criterii specifice, pe 2 componente: forma și conținutul.
Selecția finaliștilor va fi realizată de către o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai ISJBN
și ai partenerilor, pe baza produsului final trimis echipei de proiect.
Proiectele desemnate ca finaliste, vor fi prezentate, în cadrul galei, de către reprezentanții
echipei de proiect, timp de 3-5 minute. Prezentarea va include un discurs și un clip de
promovare, realizat de coordonatori/echipa de proiect.
În finală, premierea va fi realizată de către un juriu alcătuit din specialiști, pe baza
criteriilor de evaluare stabilite în acord cu structura proiectului și specificul secțiunii.
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STRUCTURA PROIECTULUI
SECȚIUNEA/DOMENIUL ( din cele 7 secțiuni de concurs)
TITLUL (poate fi însoțit de un motto sau logo)
BENEFICIARII – GRUPUL ȚINTĂ – descris pe categorii, se indică numeric
ACTIVITĂȚILE SAU ACȚIUNILE – enumerate, în ordinea cronologică sau logică
DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI conform următoarelor repere:
CE?
CINE?
UNDE?
CÂND?
CUM?
REZULTATELE PROIECTULUI - cantitative și calitative
PARTENERI EDUCAȚIONALI – derularea relațiilor de parteneriat cu biblioteci școlare,
Biblioteca Județeană, librării, ONG-uri, asociații profesionale, instituții publice etc – pentru
desfășurarea unor acțiuni concrete din cadrul proiectului
PROMOVARE ȘI DISEMINARE – metode și mijloace de promovare a acțiunilor desfășurate,
în mass media și mediul online; evenimente publice, acțiuni de marketing educațional
Conținutul de mai sus se va regăsi în produsul final al proiectului, realizat exclusiv în
format electronic;
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GRILĂ DE EVALUARE – proiect ZIUA EDUCAȚIEI 2018
Unitatea de învățământ:
Secțiunea:
Titlul proiectului:
Nume și prenume coordonator/echipa de proiect:
Nr.
crt.
1.

CRITERII DE EVALUARE

Punctaj

3.

Proiectul/programul se bazează pe o analiză a contextului și identificarea nevoilor 1
specifice, inclusiv din perspectiva grupului țintă căruia i se adresează
Proiectul propune o abordare originală a temei, activităților, conținutului, în 1
acord cu programul ROMÂNIA CENTENARĂ
Obiectivele proiectului/activității sunt clar definite, în termeni SMART
1

4.

Există concordanță între grupul țintă – obiective – activități – rezultate – impact

1

5.

Resursele umane, materiale, financiare, informaționale și de timp sunt utilizate
corect, cu respectarea principiului cost-eficiență
Rezultatele sunt concrete, specifice, relevante în raport cu nevoile identificate
măsurabile cantitativ și /sau calitativ
Proiectul este sustenabil, asigurând durabilitatea în timp a rezultatelor obținute și
multiplicarea acestora
Proiectul/programul asigură transferul achizițiilor dobândite de către membrii
grupului țintă, atât în viața cotidiană, cât și inițierea unor noi activități și proiecte
Proiectul/programul are un impact pozitiv asupra beneficiarilor direcți/indirecți,
precum și a comunității (există feedback, dovezi ale participanților)
Diseminarea activităților, rezultatelor proiectului (mijloace tipărite și online)

1
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FORMULAR DE ÎNSCRIERE
PROIECTUL ZIUA EDUCAȚIEI 2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
SECŢIUNEA de concurs:
TITLUL PROIECTULUI:
ECHIPA DE PROIECT :
PERSOANA DE CONTACT :

Director,
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