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____________________________________________________________________________
Nr................................/...................................

FIŞĂ PENTRU AVIZAREA PROIECTELOR/ SIMPOZIOANELOR/ CONCURSURILOR
CARE NU SUNT CUPRINSE ÎN CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
(JUDEŢEAN, REGIONAL, NAŢIONAL)

ORGANIZATORI:........................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
DENUMIREA ACTIVITĂŢII:.........................................................................................................................
SECŢIUNILE –DOMENIILE:.........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
PERIOADA DE DESFĂŞURARE:..................................................................................................................
Nivel internaţional
NR.

CRITERI MINIME

CRT.
1.

3 ţări participante
(din care două din U.E.)

2.

75 de lucrări şi/sau participanţi

3.

10 unităţi şcolare participante din cinci
judeţe/localităţi diferite

4.

Recomandarea/girul ştiinţific al unor
personalităţi/instituţii/organizaţii recunoscute în
comunitatea profesională/domeniul ştiinţific

5

3 parteneri (din care o instituţie publică de cultură,
artă, educaţie sau cu atribuţii în domeniul
educaţional/al asistenţei sociale/juridic etc.
AVIZAT

REALIZAT

NEREALIZAT
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Nivel naţional
NR.

CRITERI MINIME

REALIZAT

NEREALIZAT

REALIZAT

NEREALIZAT

CRT.
1.

75 de lucrări şi- sau participanţi

2.

15 unităţi şcolare participante din cincisprezece
judeţe/localităţi diferite distribuite în trei regiuni

3.

Recomandarea-girul ştiinţific al unor
personalităţi/instituţii/organizaţii recunoscute în
comunitatea profesională/domeniul ştiinţific

4.

3 parteneri (din care o instituţie publică de cultură,
artă, educaţie sau cu atribuţii în domeniul
educaţional/al asistenţei sociale/juridic etc.)
AVIZAT

Nivel regional
NR.

CRITERI MINIME

CRT.
1.

75 de lucrări şi/sau participanţi

2.

10 unităţi şcolare participante din toate judeţele
din regiune

3.

Recomandarea/girul ştiinţific al unor personalităţi
/instituţii/organizaţii recunoscute în comunitatea
profesională/domeniul ştiinţific

4.

3 parteneri (din care o instituţie publică de cultură,
artă, educaţie sau cu atribuţii în domeniul
educaţional/al asistenţei sociale/ juridic etc.)
AVIZAT
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Nivel interjudeţean
NR.

CRITERI MINIME

REALIZAT

NEREALIZAT

CRT.
1.

50 de lucrări şi / sau participanţi

2.

5 unităţi şcolare participante patru judeţe/localităţi
diferite

3.

Recomandarea/girul ştiinţific al unor
personalităţi/instituţii/organizaţii recunoscute în
comunitatea profesională/ domeniul ştiinţific

4.

3 parteneri (din care o instituţie publică de cultură,
artă, educaţie sau cu atribuţii în domeniul
educaţional/al asistenţei sociale/ juridic etc.)
AVIZAT

Se vor analiza şi :
Gradul de utilitate/aplicabilitate al probelor/activităţilor corelate cu competenţele cheie.
Relevanţa în raport cu obiectivele politicilor/strategiilor regionale/naţionale/europene.
Contribuţia activităţilor propuse la dezvoltarea competenţelor privind cercetarea/inovarea ştiinţifică, artistică,
educaţíonală.
Notă:
Avizarea se va realiza pentru maxim doi ani.
Avizarea nu garantează includerea activităţilor în Calendarul Activităţilor Educative.
Toate unităţile şcolare organizatoare ale proiectelor/activităţilor avizate vor depune documentaţia necesară
pentru solicitarea includerii proiectului/activităţii în Calendarul Activităţilor Educative.
Fişa de solicitare a avizului va cuprinde toate dovezile pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor minime.
Documentaţia pentru avizare va fi depusă la I.S.J. Galaţi cu cel puţin 30 de zile înaintea demarării
proiectului/activităţii

Inspector şcolar general
Prof. Laura Marin

Inspector școlar general adj.
Prof. Diamanta Bulai

